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Передвиборна програма 
кандидата на пост Президента України 

Рената Равелійовича Кузьміна 
«Справедливість. Закон. Порядок»

Мене звати Ренат Кузьмін. 
Я — Громадянин України. 
Балотуюся на пост Президента України, коли Ук-

раїна переживає скрутні часи.
Сьогодні для України вкрай необхідні Справедли-

вість, Закон і Порядок, на підставі яких я побудую
свою діяльність на посту Президента.

У цій програмі викладено президентську стратегію
розвитку України. 

Я беру персональну відповідальність та зо-
бов’язуюся зробити Україну процвітаючою демо-
кратичною державою, яка житиме за справедливи-
ми законами. 

Я зобов’язуюся виконати усі завдання, викладені
в цій програмі.

• Забезпечити безпеку громадян України. Визнати
посягання на свободу, життя, здоров’я і власність
громадян тяжкими злочинами і забезпечити не-
відворотність покарання за них.

• Ухвалити Державну програму боротьби з бідністю.
Створити Державний фонд боротьби з бідністю.

• Забезпечити кожному громадянину України от-
римання доходу від використання водних, зе-
мельних та інших природних ресурсів, що нале-
жать народу згідно з Конституцією України.

• Забезпечити сприятливий підприємницький клі-
мат, державну підтримку бізнесу, комфортні
умови для інвесторів, партнерські стосунки між
бізнесом та державою і захист бізнесу від тиску.

• Забезпечити справедливе формування та розпо-
діл коштів Державного бюджету України.

• Ухвалити ефективний Закон про боротьбу з ко-
рупцією. Забезпечити невідворотність покарання
за корупційні дії.

• Забезпечити народний контроль влади. Забезпе-
чити проведення відкритих конкурсів при при-
значенні на посади та можливість відкликання
чиновників з посад народом.

• Ухвалити Державну програму формування кад-
рового резерву для призначення на керівні поса-
ди в органах державної влади.

• Забезпечити децентралізацію влади на користь
місцевих органів завдяки розширення їхніх по-
вноважень.

• Забезпечити право громадян на справедливий і
незалежний суд.

• Спрямувати роботу правоохоронних органів ви-
ключно на захист основних прав і свобод грома-
дян та держави.

• Провести реформу армії. Ухвалити Військову до-
ктрину України. Створити сучасну державну
контрактну армію.

• Провести реформу системи охорони здоров’я на
основі світового досвіду і забезпечити медичне
обслуговування на світовому рівні.

• Реформувати систему пенсійного забезпечення.
Гарантувати кожному пенсіонеру справедливу
пенсію.

• Реформувати сільське господарство. Забезпечи-
ти модернізацію сільського господарства на сві-
товому рівні.

• Забезпечити сучасну освіту і її світове визнання.
Гарантувати молодим спеціалістам працевлаш-
тування та державну підтримку.

• Ухвалити справедливий закон про мови, який
при єдиній державній українській мові забезпе-
чить вільний розвиток для мов усіх народів і на-
родностей України.

• Забезпечити справедливу національну політику
у сфері культури і релігії.

• Спрямувати зовнішню політику держави на за-
хист інтересів народу України.

Я забезпечу виконання всіх програмних зобо в’я -
зань.

Держава служитиме своїм громадянам.
Держава захищатиме своїх громадян.
Народ України житиме за справедливими закона-

ми.
Я за Справедливість, Закон і Порядок!

Передвиборна програма 
кандидата на пост Президента України

Бойка Юрія Анатолійовича
На початку 2014 року Україна опинилась у най-

скрутнішій політичній, економічній та громадян-
ській кризі за весь період державної незалежності.
Вперше український народ постав перед загрозою
зникнення нашої країни у її звичних кордонах. Пе-
ред межею громадянського конфлікту, який несамо-
вито розпалювали політики. Перед економічною
прірвою, на дні якої чекає абсолютний колапс усіх
систем життєзабезпечення держави. 

У цей час Україна потребує кардинально нового
принципу державного управління. Ми більше не мо-
жемо покладати всі свої надії і сподівання на один
центр політичних рішень, на одного політичного лі-
дера, який може неочікувано зникнути, залишивши
свою країну на самоті. Саме тому я пропоную грома-
дянам України обирати не ідеологію, а конкретні
пропозиції змін у системі. Системі керування еконо-
мікою, системі регіонального самоврядування, вреш-
ті-решт, системі нашої взаємодії із усім світом. 

Впевнений, що українці зможуть подолати жор-
стке випробовування, яке перед нами поставила іс-
торія. І цей період закладе фундамент нової держа-
ви — єдиної, вільної, сильної України. 

Українці неодноразово доводили, що розколоти
нашу державу не вдасться. Живий ланцюг рук від
Луганська до Львова знищить будь-які зазіхання на
нашу єдність. І цими самими руками ми збудуємо ту
економіку, яка зробить Україну конкурентною, ди-
намічною державою на світовій арені. 

Мої цілі як кандидата 
на пост Президента України:

1. Зберегти цілісність країни 
та забезпечити взаємоповагу Заходу та Сходу

Україна є єдиною великою родиною, хоча кожен із
нас — особливий. Та наші особливості не можуть бу-
ти причиною сварок, як того часто хочуть радикаль-
но налаштовані злодії від політики. У нашому роз-
маїтті криється наше багатство. Україна унікальна
поєднанням індустріального Донбасу та старовинної
Львівщини, багатонаціональними мегаполісами на
кшталт Києва та Одеси, високим рівнем поваги до
наших сусідів незалежно від їхнього походження або
мови, якою вони вітаються, читають вірші улюбле-
них поетів чи освідчуються в коханні. 

Наше розмаїття є ключем до розвитку. І саме тому
я докладу усіх зусиль до його збереження. Дві дер-
жавні мови — українська та російська — стануть за-
порукою рівності наших прав за зразками Європи та
Північної Америки. 
2. Зробити Україну економічно сильною
державою та створити передумови економічного
зростання на десятиліття вперед

Останні роки уряд працював над тим, аби подола-
ти наслідки світової економічної кризи. Можу ствер-
джувати, що певні досягнення у нас були — ми змог-
ли забезпечити поступове відновлення промислових
показників, стабільність національної валюти, уник-
нути проблем із соціальними платежами. 

Втім нова криза спіткала Україну в період гло-
бальних змін. Сьогодні створюються нові фінансові
центри, з’являються неочікувані та потужні гравці
у традиційних та нових секторах економіки, йде кар-
динальна перебудова системи міжнародної торгівлі. 

Але цей збіг дає нам шанс створити оновлену, ди-
намічну економіку нашої країни, яка успішно відпо-
відатиме на зовнішні виклики. Ми вміємо адаптува-
тися під зміни навколишнього світу — й саме зараз
отримуємо можливість використати це вміння. 

Нашими головними конкурентними перевагами є
потужний аграрний сектор, унікальний за своїми
параметрами енергетичний комплекс та величезний
потенціал розробки та впровадження високих тех-
нологій. 

Аби розкрити ці можливості, ми маємо модернізу-
вати нашу економіку, підвищити рівень виробництв
до сучасних світових стандартів, забезпечити заці-
кавленість інвесторів до України. Й тоді ми зможемо
бути сильною та надійною ланкою всесвітнього рин-
ку продовольства, учасником нових енергетичних
мереж та експортером найпрогресивніших техноло-
гій, якими користуються громадяни усіх країн світу. 

Ми прямуємо до економічної взаємодії з усіма
можливими країнами та економічними союзами.
Наш єдиний економічний вектор — вектор україн-
ських національних інтересів. 

При цьому Українська держава має однаково за-
хищати інтереси як великого, так і малого і серед-
нього бізнесу. Великі економічні конгломерати відіг-
рають важливу роль у глобальному просуванні ін-
тересів країни, але українці повинні мати беззапе-
речну можливість створювати власний бізнес та
реалізовувати власні таланти та амбіції. 
3. Знищити тотальну корупцію,  
яка має стати хворобою з минувшини

За підрахунками Федерації роботодавців України,
корумпованість чиновників коштує нашій державі
та її народу мінімум 160 мільярдів гривень щорічно.
Ця фантастична сума є тим самим гальмом, яке
стримує необхідний розвиток України. До того ж ко-
рупція стала неприємним елементом нашого іміджу
в очах міжнародних партнерів, які хибно вважають,
ніби хабарництво є українською національною ха-
рактеристикою. 

З огляду на масштаб корупції, я пропоную ввести
суворі заходи із знищення цього ганебного явища.
Рецепт простий — максимальна прозорість взаємо-
дії між бізнесом та державою помножена на відмову
громадян толерантно ставитись до спроб хабарниц-
тва. Україна має піти шляхом країн Південно-Схід-

ної Азії з точки зору спрощення та автоматизації
державних послуг. Тільки таким чином, разом із
жорстким покаранням для злодіїв, які посягають на
економічні свободи українців, ми переможемо цей
вкорінений вірус корупції. 
4. Знизити податкове навантаження

За оцінками міжнародних аудиторських компаній,
Україна й досі входить у десятку держав із най-
складнішими податковими системами. Податкове
навантаження становить до 44%. Не дивно, що, за
експертними даними, майже половина економіки за-
лишається у тіні. Жоден уряд не знайшов у собі сил
боротися із тиском на підприємців. Й тому сьогодні
біля третини молодих українців у віці до 35 років
працюють без жодного юридичного оформлення —
як сучасні раби, що повністю залежать від волі ро-
ботодавця. Та й роботодавцям не позаздриш — адже
половину зарплатного фонду вони мають віддавати
в якості податків. 

Немає більше можливості відкладати — ми маємо
розірвати це замкнуте коло та ввести в Україні по-
даткову систему, яка б стимулювала підприємниц-
тво та соціальну захищеність громадян. 
5. Забезпечити широкі повноваження 
місцевих органів влади

Нові економічні умови диктують нову динаміку
прийняття державних рішень — в першу чергу тих,
що безпосередньо впливають на життя громадян ук-
раїнських регіонів. Й тому перерозподіл повнова-
жень і можливостей між владним центром та владою
у регіонах є тою дорожньою картою, за якою Украї-
на рухатиметься у майбутнє. 

Найвизначніші економіки світу демонструють
пряму залежність успіху держав від сильного міс-
цевого самоврядування. Починаючи від врахування
культурних особливостей жителів того чи іншого
краю та закінчуючи можливістю розпоряджатися
зібраними податками, широкі повноваження регіонів
є важелем розвитку цілих країн. Питання повнова-
жень місцевих органів влади в Україні, їхньої відпо-
відальності перед жителями (які безпосередньо кон-
тролюють можновладців) вже має перейти кордони
риторичних суперечок. Єдиним джерелом влади в
Україні є народ — і місцева влада має в першу чергу
слугувати народові свого регіону.

Нагадаю, що боротьба за ефективний розподіл фі-
нансових потоків з регіонів до центру, боротьба за
право на власний голос та власну думку в свій час
стали одними із головних причин розпаду Радян-
ського Союзу. Ми маємо зберегти єдину Україну — і
для цього мусимо дати сил місцевій владі. 
6. Встановити нові соціальні стандарти

Україна має одне з найбільш соціально орієнтова-
них законодавств у світі. Але, як і багато вітчизня-
них законів, на жаль, ці норми існують лише на па-
пірцях, на яких вони надруковані. 

Частково це є проблемою неефективного держав-
ного управління. Частково — наслідком економічно-
го занепаду. Я можу стверджувати — у разі зміц-
нення наших виробників та лікування економіки від
її багаторічних хвороб, соціальні гарантії працюва-
тимуть у повну силу. 

Ми зможемо не тільки збільшити кількість робо-
чих місць, які так потрібні ринку праці, але й забез-
печити достойні заробітні плати та соціальні випла-
ти українським громадянам. Зможемо гарантувати
належний рівень медичного обслуговування та осві-
ти — адже ці галузі не залежатимуть від тих копій-
чаних виплат, що сьогодні направляє держава, а
опиратимуться на здоровий економічний комплекс.
Українські лікарні перестануть лякати пересічних
громадян й зможуть надавати їм сучасні, якісні по-
слуги. А школи та виші, орієнтуючись на можливості
та потреби української економіки, стануть надійним
фундаментом успішного професійного життя випус-
кників. 
7. Добитися енергетичної 
незалежності держави та модернізувати 
її паливно-енергетичний комплекс

Технологічні можливості української енергетики
є дуже високими у порівнянні з багатьма державами
Європи. Втім, останні роки на розвиток ПЕК нега-
тивним, деструктивним чином впливають політичні
суперечки та пов’язані з ними ринкові спекуляції.
Вважаю, що енергетична незалежність є питанням
безпеки будь-якої країни у XXI сторіччі, й тому про-
поную рішучі дії щодо диверсифікації поставок
енергоносіїв та встановлення обґрунтованих цін на
них. Програми модернізації та економного викорис-
тання усіх видів носіїв на українських виробництвах
не тільки допоможуть знизити вартість вітчизняної
продукції, але й суттєво вплинуть на екологію нашої
держави. 

Разом із тим, вважаю необхідним сприяти видо-
бутку та виробництву енергоносіїв на нашій власній
території, а також забезпечити безпеку інвестицій у
паливному секторі. Таким чином ми зможемо заці-
кавити нашим ринком міжнародних інвесторів та
створити конкурентне середовище — що завжди
приносить позитивні результати споживачам. 
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СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Якщо ж Україна гарантуватиме свою надійність

як транзитер енергоносіїв, ми отримаємо постійну та
значну статтю прибутку національного бюджету. 
8. Відстояти належну роль України 
у міжнародній спільноті та розвинути зв’язки 
зі світовими партнерами 

Геополітичний вибір України, як показали події
останнього часу, є питанням надзвичайної важли-
вості не тільки для нашої власної країни, а й для
усього Євразійського континенту — якщо не усього
світу. 

Вважаю, що зовнішній вплив не може визначати
життєві інтереси українців. Саме тому наполягаю на
тісній економічній інтеграції з Європейським Сою-
зом та, водночас, розвитку торговельно-виробничих
зв’язків із Росією та країнами Митного Союзу, а та-
кож постійному розширенні географії наших еконо-
мічних відносин по всій планеті. 

Ми можемо та мусимо шукати нові ринки збуту
нашої продукції, співпрацювати із окремими держа-
вами та міждержавними об’єднаннями над проекта-
ми у різних галузях промисловості. Це є наш істо-
ричний шлях — шлях держави на перетині цивілі-
зацій. Це наша вища місія — підтримувати може й
важкий, але життєво необхідний діалог із сусідами
та партнерами здалеку. 

Вірю, що з цим доленосним завданням ми з вами
впораємось разом.

Шановні співгромадяни! Українці! Як ніколи рані-
ше, шляхи розвитку нашої держави є предметом па-
лких обговорень у багатьох країнах. Але ми знаємо,
що який би шлях ми не обрали, будувати його маємо
самі. Тільки так ми дійдемо до тієї економічно силь-
ної, безпечної та поважної держави, яку роками ко-
жен з нас малював у своїй уяві.

Настав час перетворити ці мрії, ці уявні малюнки
у вражаючу реальну Україну.
Бойко Юрій Анатолійович ____________________

ПРОГРАМА 
кандидата на пост Президента України 

РАБІНОВИЧА Вадима Зіновійовича
Шановні виборці!

Я почну викладення своєї програми з наступної
обіцянки: — якщо ви оберете мене президентом, то
через два роки я добровільно піду у відставку! Чому
я це зроблю? З однієї простої причини: зараз Украї-
ну треба вивести з кризи — економічної та політич-
ної. А коли Україна зійде з рейок кризи та хаосу, її
мають повести вперед молоді лідери, нове поколін-
ня...І виборці знову мають вирішити, кого вони хо-
чуть бачити на чолі держави!

Понад 12 останніх років я свідомо не брав участі у
політиці — я мав усі можливості нею займатися, але
не мав бажання брати в ній участь. Однак сьогодні
Україна перебуває в дуже складних умовах і я вирі-
шив, що в політику мають прийти нові люди — не ті,
які там знаходяться вже понад 20 років, відтоді як
Україна здобула незалежність. Нові люди мають
вдихнути в країну нове життя — по-новому подиви-
тися на її майбутнє.

Зараз, коли треба рятувати країну, почався про-
цес люстрації. Так, люстрація потрібна— але потріб-
но прибрати з неї «людський фактор», інакше це
знову породить корупцію, кумівство або принцип
«революційної доцільності»...

Тому потрібно вибачитися перед усіма хорошими,
мудрими людьми, які багато зробили для України...
Вибачитися, потиснути їм руки — і заборонити обій-
мати державні посади всім, хто на тому чи іншому
державному посту перебував протягом останніх 15
років! Заборонити балотуватися до Верховної Ради
України всім тим, хто вже балотувався і був депута-
том! У нас величезна країна! Ми знайдемо талано-
витих людей, готових працювати задля добробуту
України! Якщо ми не відмовимося від цього шлейфу
минулого, то знову все стане, як було.

Зараз головне — знизити рівень кипіння у суспіль-
стві. Якщо хтось думає, що суспільство є консолідо-
ваним, то він не бачить, не розуміє або не хоче бачи-
ти того, що відбувається. Я вважаю за необхідне від-
новлювати економіку держави, а для цього потрібні
професійні економісти, фінансисти, нові ідеї, а не по-
літики, що прагнуть відкусити від державного пиро-
га якомога більший шматок.

Отже, я беру на себе зобов’язання, якщо ви дові-
рите мені, відкрити своїм прикладом дорогу новим
людям в державному управлінні, а потім відійти у
сторону! 

Хочу окремо зупинитися на важливому аспекті —
і відверто сказати про ще один рушійний мотив моєї
участі в президентській кампанії.

Сьогодні у всьому світі Україну звинувачують в
антисемітизмі, у ксенофобії. Багато західних ЗМІ та
політико-експертних груп, попри очевидні факти,
продовжують мусувати цю тему.

Я думаю, що сам факт того, що очільник Всеук-
раїнського Єврейського Конгресу на прізвище Ра-

бінович має можливість балотуватися на посаду
Президента України, є найкращим доказом толе-
рантності суспільства в Україні. Я б хотів, щоб на-
ші діти і онуки побачили, що ми справді, як ка-
жуть в Америці, живемо в суспільстві рівних мож-
ливостей.

Тому, якщо я дістану вашу довіру на виборах Пре-
зидента України, я докладу максимум зусиль для
того, щоб кожен зміг проявити себе в реальному сус-
пільстві рівних можливостей. І весь світ зрозумів:
Україна — сучасна європейська держава, яка пова-
жає права і свободи всіх своїх громадян!

Ні для кого не секрет, що зараз Україна розколота.
Я вважаю, що на чолі країни мають стати люди, які
перебувають в нейтральній площині. Особисто я не
належу до жодної з партій! Нам сьогодні потрібні
зважені, спокійні люди, які виведуть країну з кризи.
Ці люди не повинні бути пов’язані схемами і зо-
бов’язаннями перед політичними соратниками. Я
взагалі вважаю, що жоден кандидат, який входить
до тієї чи іншої партії сьогодні, не повинен очолити
країну. Адже знову почнеться поділ України за мов-
ним принципом, за територією, за бізнесом, за схе-
мами. Людина, яка очолить Україну, не має бути по-
літично заангажованою, а повинна стати компроміс-
ною фігурою, що перезавантажить країну!

А тепер — кілька принципових позицій моєї про-
грами для якнайшвидшого виходу України з кризи.

— Держава Україна може і має стати «Швейцарі-
єю Східної Європи»... Що це означає? По-перше, ви-
користовуючи своє географічне розташування, Ук-
раїна зобов’язана створити серйозну міжнародну
банківську систему гарантій для капіталу. Для по-
чатку — перетворити окремі регіони на офшорні зо-
ни — такі, як у Швейцарії, наприклад, в кантоні Цуг,
—в яких охочі (а їх буде достатньо!) зможуть реєс-
трувати свої компанії. Адже по один бік від нас роз-
ташовані країни з досить складними режимами ру-
ху капіталів. З іншого — Захід закриває для таких
капіталів вхід. Тому треба створювати офшорні зони
зі спрощеною формою оподаткування. Подібні захо-
ди забезпечили тій-таки Швейцарії колосальні до-
ходи. Сьогодні практично весь світ, —враховуючи
численний китайський, близькосхідний,— налашто-
ваний мати в нашій країні платформу для зберіган-
ня грошей. Але, наголошую, для цього повинна бути
жорстка законодавча база, яка унеможливить най-
менший натяк на корупцію, і водночас— абсолютна
свобода руху капіталу...

До такої України — «Швейцарії Східної Європи»
— капітали потечуть і зі сходу, і з заходу, і з півдня,
і з півночі...

— Україна повинна стати нейтральною державою,
яка не входитиме до жодних військових блоків. Тут
підійдуть приклади розвинених Австрії, Швейцарії.
Але водночас в Україні обов’язково має бути своя
армія — хоч і нечисленна, але високотехнічна, мо-
більна, дієва, здатна захищати свою землю! Обов’яз-
ково повинен бути дуже професійний і мобільний ар-
мійський кістяк, але на допомогу йому періодично
мають приходити і резервісти, і призовники, які про-
ходять початковий ступінь підготовки. Така система
діє, наприклад, у Швейцарії, в Ізраїлі.

— Україна не потребує жодних позикових ресур-
сів. Ми абсолютно самодостатня держава. Просто не
потрібно чекати допомоги ззовні, а треба самотужки
створювати сильну і незалежну, а головне — еконо-
мічно розвинену державу з високим рівнем життя
людей. У нас є безцінний капітал — земля, до того ж,
земля родюча і щедра. Українські чорноземи відомі
на весь світ. Тільки от агропромисловий сектор у нас
не розвивається. Що для цього потрібно? По-перше,
відмовитися від використання старих технологій.
Треба створювати спільні великі, я б навіть сказав,
величезні агрокомплекси з використанням передо-
вих світових технологій. І тоді врожаї будуть, з на-
шою продукцією ми зможемо конкурувати на між-
народних ринках! Україна гостро потребує великого
Земельного банку. Залучення землі — головного ба-
гатства України — у сферу першочергових реформ
держави—це величезний потенціал, тому що до каз-
ни надходитимуть гроші, у селян з’являться робочі
місця, а пенсіонери та люди, що живуть за рахунок
соціальної допомоги, вчасно отримуватимуть від
держави гроші. Земля України — це шлях до її про-
цвітання в майбутньому!

— Україна має одну з найбільших діаспор у світі,
але використовує її у власних цілях практично з ну-
льовим коефіцієнтом корисної дії. Тому обов’язково
треба законодавчо дозволити подвійне громадянство
України для тих людей, які народилися в Україні,
або їхніх нащадків, які прагнуть ідентифікувати се-
бе як українців. Ми маємо широко відкрити двері по-
братимам і вихідцям з України, залучати їх не тіль-
ки особливими умовами в бізнесі, але й сприймати
як активних співучасників побудови в Україні щас-
ливого майбутнього. Особливе ставлення має бути до
таких країн, як Канада, Сполучені Штати Америки,
Німеччина, Ізраїль, Португалія, Італія та інших, де
розташовані найчисельніші українські діаспори. З

ними потрібно спеціально працювати, докладати зу-
силь у всіх сферах діяльності. Це стосується і змін у
роботі України в інформаційному просторі. Сьогодні
ми програємо одну інформаційну війну за іншою.
Повинні бути негайно створені канали та інші ЗМІ
іноземними мовами для роз’яснення того, що відбу-
вається в Україні.

— Необхідно приділяти більше уваги освіті, науці,
новим технологіям. Потрібно дати молоді якомога
більше можливостей вступати до вищих навчаль-
них закладів, стажуватися у великих науково-тех-
нологічних центрах, спілкуватися зі студентством
Європи та Америки. Саме молоде освічене поколін-
ня повинно працювати з передовими інноваційними
технологіями. Ми маємо жити майбутнім, а не ми-
нулим. Не треба прагнути «наздогнати і перегнати
Захід» або «сподобатися Сходу». Ми — самодостат-
ня держава. Потрібно тільки правильно розставити
акценти. Жоден уряд нашої країни за ці роки не
приділяв уваги освіті — кошти на неї завжди виді-
лялися за залишковим принципом. Треба позбавля-
тися цього. Зараз потрібно дивитися в майбутнє, і не
на десятиліття, а, як би пафосно це не звучало, в
XXII століття.

І ще один важливий пункт моєї передвиборної
програми. Необхідно жорстке квотування: не менше
третини посад у всіх установах повинні обіймати лю-
ди у віці до 30 років! Я домагатимусь цього з першого
ж дня, якщо ви довіритеся мені.

— Не варто, звісно, забувати про те, що зараз між
південним сходом і заходом України існує протисто-
яння, яке протягом багатьох років заохочувалося по-
літичними силами з метою отримання додаткових
дивідендів на виборах. Для того щоб об’єднати краї-
ну, треба перейти до земельного устрою України,
треба реально провести адміністративну реформу,
передавши переважну частину прав на місця. Треба
відмовитися від радянського атавізму –поділу на об-
ласті за кількістю комуністів в окрузі (а саме так і
відбувався за радянської влади поділ на області і
райони). Землі мають згуртуватися у більші одиниці,
їх може бути 6—7, максимум, так історично склало-
ся в Україні. Як приклад, можна взяти Німеччину і
Швейцарію, де законодавчі функції здебільшого пе-
редані на місця, в землі і кантони. З іншого боку, там
існує і система сильного та ефективного державного
управління, коли йдеться про загальнонаціональні
інтереси. Якщо у нас на виборах перемогу здобуде
якась одна політична сила, наприклад, зорієнтована
на західну Україну, то вона одразу «затисне» пів-
денний схід, і навпаки. У такому випадку розкол
країни неминучий. А нам треба об’єднувати країну,
об’єднувати людей.

— Сьогодні, — знову ж, не без участі політиків —
у нас склалася непроста ситуація з Росією. Але вод-
ночас треба розуміти, що тисячі українців живуть
у Росії, тисячі росіян — в Україні. Так, можна знову
побудувати нову «залізну завісу»... Ми вже це про-
ходили. Її все одно не стало. Не потрібно забувати,
що нас багато що пов’язує. Не треба розпалювати
конфлікт, а потрібно докладати максимум дипло-
матичних методів, щоб міжнародна спільнота не
визнала Крим у складі РФ, щоб Україна була єди-
ною і неділимою. Але робити це треба дуже дипло-
матично, чітко розраховуючи свої сили і зі знанням
аргументів. Зараз, перед виборами, багато канди-
датів і політиків активізуються і почнуть виступати
з різноманітними радикальними гаслами, щоб за-
робити собі додаткові бали або голоси. Не варто під-
даватися на це! Не варто, перебуваючи в стані ей-
форії від створення, скажімо, Національної гвардії
(що само по собі важливо!), кидати молодих неоз-
броєних хлопців на танки або під ракети супротив-
ника. Цього в жодному разі допустити не можна.
Треба шукати мирні шляхи розв’язання конфлікту.
Мудреці багатьох поколінь завжди закликали: на-
віть якщо останній аргумент на користь миру від-
кинутий — спробуй в суперечці або у сварці знайти
ще один!

Це далеко не всі, але ті головні пункти моєї програ-
ми, з якою я йду на суд до вас.

Ми повинні стати країною із заможними громадя-
нами, розвиненою економікою і вільним громадян-
ським суспільством, а для цього у нас є величезний
потенціал. Ми повинні стати країною, де слова «ко-
рупція», «кумівство», «крадіжка», «збагачення будь-
яким чином» мають бути викреслені з лексикону, а
на їхнє місце прийдуть визначальні слова «працьо-
витість», «процвітання», «мир і злагода», «земля і
люди»! 

Мені важко підібрати слова, щоб окреслити мій
найвищий ступінь віри в те, що Україна й усі її на-
роди мають право на мрію жити в багатій, красивій,
вільній країні, якою можна пишатися в світі! І я
знаю, що нові і молоді, розумні люди здатні таку
мрію втілити в життя! І заради тільки цього я гото-
вий докласти всі свої зусилля, і заради тільки цього
я і прошу підтримки вашими голосами!

Я обіцяю зробити все, щоб ми могли пишатися сво-
єю країною, своєю Україною! 
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Передвиборна програма 
кандидата на пост Президента України

Тігіпка Сергія Леонідовича 
ЯК НАМ ЗБЕРЕГТИ КРАЇНУ?

Наша країна в небезпеці. Загрози втрати сувере-
нітету та масштабного економічного колапсу близькі
як ніколи. Україні необхідний чіткий план запобіган-
ня катастрофі. 

Позачергові завдання,  які стоять перед україн-
ською владою,  пов’язані з заходами для порятун-
ку країни від розпаду та громадянської війни. Не-
обхідно: 
1. Припинити шкідливу діяльність Тимчасового

Уряду. Сформувати Уряд професіоналів, неза-
лежно від їхніх політичних поглядів. 

2. Негайно розпустити будь-які незаконні збройні
формування, незважаючи на їх територіальну та
політичну належність. Прибрати зброю з вулиць. 

3. Стабілізувати курс національної валюти. Зупини-
ти інфляцію, яка стрімко наближається. 

4. У найкоротший термін ухвалити необхідні законо-
давчі акти та провести прямі вибори губернаторів. 

5. Провести реформу місцевого самоврядування. До-
сягти максимально можливої культурної та еконо-
мічної автономії для регіонів.

6. Провести дострокові вибори до законодавчої влади
всіх рівнів. Заборонити партіям формувати закри-
ті списки. 

7. Закріпити в Конституції України статус росій-
ської мови як другої державної. Повернути право-
вий статус іншим регіональним мовам. 
Для розвитку країни якнайшвидше,  після вирі-

шення позачергових завдань,  необхідно: 
У сфері державного устрою: 
1. Реформувати правоохоронну систему. Створити

ефективну систему професійного і громадського
контролю за діяльністю правоохоронних органів. 

2. Створити ефективну компактну армію на кон-
трактній основі. Фундамент армії мають складати
сили оперативного реагування. 

3. Реформувати державний апарат. Ліквідувати під-
ґрунтя для виникнення корупції. 

4. Запровадити персональну відповідальність депута-
тів усіх рівнів. Запровадити процедуру відкликання
депутатів та імпічменту Президента України. 

5. Провести судову реформу. Країні необхідне ефек-
тивне і справедливе правосуддя, в іншому випадку
будь-які економічні та адміністративні реформи не
матимуть сенсу. 

У сфері економіки: 
1. Провести повномасштабні економічні реформи.

Впровадити державні програми з переорієнтації
українських підприємств на європейські ринки
збуту та перехід на європейські технічні стандарти. 

2. Створити в країні позитивний інвестиційний клі-
мат. Вивести країну на рівень першої десятки кра-
їн зі сприятливими умовами для ведення бізнесу. 

3. Розпочати реалізацію великих інвестиційних про-
ектів з метою ліквідації безробіття. Кредити вико-
ристовувати не на проїдання, а на будівництво до-
ріг і мостів. 

4. Гарантувати виплату допомог і пенсій. Забезпечи-
ти програми для підтримки соціально незахище-
ного населення країни. 

5. Створити умови для розвитку інноваційних галу-
зей економіки. Розробити план зниження енерге-
тичної та сировинної залежності країни від Росії. 

У міжнародній сфері: 
1. Україні необхідно сформувати жорстку та само-

стійну зовнішню політику, використовуючи зітк -
нення інтересів та особливе буферне положення
країни як інструмент впливу. 

2. Припинити безглузді пошуки зарубіжних покро-
вителів. 

3. Законодавчо закріпити єдиний ефективний прин -
цип міжнародної політики країни — прагматичне
використання міжнародних відносин в інтересах
України та її народу. 

4. Відновити переговорний процес з усіх сфер діяль-
ності з Росією на прагматичній основі та в інтер-
есах України. 

5. Розробити план відновлення територіальної ціліс-
ності країни в дотеперішніх кордонах. 
Це складні, але необхідні кроки. Для їх виконання

необхідні політична воля та професіоналізм. Я впев-
нений, що тільки так ми збережемо країну, переда-
мо Україну своїм дітям та онукам. У нас немає іншо-
го шляху. Немає іншого вибору.

УКРАЇНА БУДЕ СИЛЬНОЮ!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

МИХАЙЛА ДОБКІНА
Дорогі співвітчизники!

Наша країна і наше суспільство зараз гостро по-
требують серйозних політичних, соціальних, еконо-

мічних, гуманітарних перетворень. Настав час, коли
весь народ України, а не окремі його частини, пови-
нен виробити виважені, правильні рішення, які до-
зволять вивести Україну на шлях розвитку.

Протягом довгих років залишаються невирішени-
ми питання, які вже неодноразово призводили до
масових протестів, які вилилися в криваве проти -
стояння. Це питання корупції, безвідповідальності
влади, підігрівання політиками конфліктів на етніч-
ному ґрунті, нехтування законами України, в тому
числі Конституцією.

Я переконаний: якщо народ викаже мені високу
довіру бути Президентом України, я зможу в мак-
симально стислі строки вирішити багато питань. То-
му я іду в Президенти з програмою конкретних дій.

1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА.
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
Я виступаю за якнайшвидше відновлення друж-

ніх, партнерських відносин із Російською Федера -
цією в усіх сферах — і в першу чергу в гуманітарній.
Я за створення єдиного гуманітарного простору. Я на
законодавчому рівні закріплю права російської мови
в Україні, я захищатиму нашу спільну російсько-ук-
раїнську історію, культуру і традиції.

Багато років Україна намагається сформулювати
національну ідею. Для її формування слід розуміти,
що національна приналежність визначається не
тільки мовою і фольклором. Я гарантую, що зможу
знайти законні методи для реального, а не деклара-
тивного захисту інтересів представників усіх націо-
нальностей, що проживають на території України.

Я готовий зробити так, що на зміну націоналістич-
ним настроям прийде здоровий дух національної
гордості та патріотизму за досягнення у всіх сферах
життя громадян України.

2. УСТРІЙ КРАЇНИ.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. СУДИ
Україна — єдина, неподільна держава, але при

цьому кожен регіон України має свої
особливості. Вважаю, що федералізація країни —
єдиний вірний шлях збереження цілісності України,
відродження економіки, захисту ідентичності всіх
груп населення. Найважливішою умовою існування
держави має стати також позаблоковий статус Ук-
раїни.

Я багато років свого життя віддав роботі в органах
місцевого самоврядування та місцевої державної
влади, тому знаю, як складно буває вирішувати про-
блеми людей через нестачу повноважень на міс-
цях. Для нормального функціонування держави не-
обхідно створити правильний баланс центральної
влади й регіонів.

Одним із моїх перших кроків на посаді Президента
буде створення комісії з найкращих фахівців щодо
внесення змін до Конституції України. Ці зміни до-
зволять передати на місця стільки влади, скільки
місцевому самоврядуванню та місцевій державній
владі необхідно.

Щодо питання наповнення місцевих бюджетів —
вважаю, що підприємства повинні платити податки
в казну не за місцем реєстрації у податкових орга-
нах, а за місцем ведення основної діяльності. Це до-
зволить справедливо розвивати місцеву інфра -
структуру, будувати нові дороги, відраховувати
кошти на потреби охорони здоров’я, освіти, культу-
ри, у соціальну сферу, ЖКГ, вирішувати екологічні
проблеми.

Не варто забувати, що влада — це не тільки повно-
важення, а й величезна відповідальність. Тому од -
нією з перших змін, які я готовий внести до Консти-
туції, стануть вибори губернаторів і суддів прямим
відкритим голосуванням, а також за рішенням тери-
торіальної громади, й механізм відкликання всіх ви-
борних осіб: депутатів, губернаторів і суддів.

Керівники регіонів, депутати й судді повинні розу-
міти, що у випадку поганої роботи, хабарництва й
кумівства вони не зможуть розраховувати на довіру
людей у майбутньому.

3. ЛЮДИНА ПРАЦІ — 
ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ
Україна багата, насамперед, не ресурсами, а людь-

ми. Кваліфікованими фахівцями, які в найскладні-
ших економічних умовах останніх десятиліть не
тільки зберегли минулі досягнення, а й змогли удос-
коналити високотехнологічні галузі.

Але Людина праці була в останні роки незаслуже-
но забута, вона перестала бути героєм нашого часу:
про неї не складали вже пісні та вірші, не знімали
фільми. Людину праці витіснили нові «герої».

Основу економіки і зростання внутрішнього ва-
лового продукту створюють трудівники промисло-
вих підприємств і агропромислового комп лек -
су. Тому повернення престижності творцям мате-
ріальних цінностей вважаю пріоритетом держав-
ної діяльності.

Людина праці — основа успіху в розвитку еконо-
міки та державності. Тому першочерговим завдан-
ням у розвитку України я бачу відродження затре-
буваності кваліфікованих фахівців для виробничої
діяльності.

4. ЕКОНОМІКА. ПРОМИСЛОВІСТЬ
Тенденцією розвитку світової економіки в останні

роки стало приєднання держав до якого-небудь
союзу. Я переконаний, що нам потрібен сильний
партнер, який нам ментально, економічно, історич-
но і географічно близький. Тому стратегічним парт -
нером у розвитку економіки України я бачу Мит-
ний Союз.

Це обумовлено нерозривними економічними зв’яз-
ками, що склалися в радянський та пострадянський
періоди. Входження в Митний Союз дозволить і на-
далі розвивати такі стратегічні галузі промисловос-
ті, як літакобудування, ракетобудування, машино-
будування, енергетика, IT-галузь, ВПК, агропро-
мисловий комплекс та інші. Це стане гарантією того,
що з’явиться система міжнародних відносин, еконо-
мічних зв’язків, незалежна від швидкозмінної полі-
тичної кон’юнктури. Економіка розвиватиметься, бо
головним її суб’єктом стануть підприємства та їхні
трудові колективи.

5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
До традиційних галузей економіки України, без-

умовно, належить сільське господарство. Сьогодні
необхідно створити ефективну систему для його
розвитку. До цієї системи увійдуть оптові та роздріб-
ні сільськогосподарські ринки, буде встановлена
справедлива ціна на продукцію сільгоспвиробників,
буде створено реальний аграрний фонд та біржі, ор-
ганізовано довгострокове кредитування повного тех-
нологічного циклу, включаючи закупівлю сіль -
госптехніки.

Необхідно прийняти закони, які на найближчі 15
років дозволять зберегти пільгове оподаткування в
аграрному секторі. При цьому фіксована частина по-
датків, що їх платять сільгосппідприємства, зали-
шатиметься в місцевих бюджетах для розвитку ін-
фраструктури сільських територій. Це дозволить
максимально покращити якість життя в селах. 

Я знаю, як створити нашим сільгоспвиробникам
умови для просування продукції не тільки на внут-
рішньому, а й на зовнішньому ринках, як повернути
Україні імідж провідного постачальника сільгосп-
продукції.

6. БІЗНЕС ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Сьогодні тільки бізнес здатний реально змінити на

краще економічну ситуацію в країні. Я на законодав-
чому рівні введу жорстку заборону на перевірку біз-
нес-структур органами прокуратури, МВС і
СБУ. Перевіряти підприємства буде уповноважена
тільки податкова інспекція, причому не частіше ніж
два рази на рік.

Контроль із боку держави залишиться тільки за
тими видами діяльності, які мають відношення до
національної та економічної безпеки країни.

В основу моєї політики сприяння бізнесу буде за-
кладений принцип недоторканності приватної влас-
ності. Це в свою чергу дозволить закласти міцний
фундамент для державної політики у питаннях за-
лучення інвестицій.

Робота державних органів, створених для забез-
печення роботи бізнесу, — включаючи державні ін-
спекції — буде оцінюватися не тільки за економіч-
ними показниками, а й за відношенням до цих орга-
нів бізнес-асоціацій та громадських організацій, що
представляють інтереси підприємців.

7. РЕЛІГІЯ. СВОБОДА СОВІСТІ
ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
У Декларації прав людини вказано, що кожен має

право на свободу думки, совісті та релігії. Сьогодні
церква і права віруючих в Україні потребують за-
хисту.

Головне завдання культових установ — служити
Богу і людям. У дні громадського протистояння в Ук-
раїні русофобські настрої поширилися не тільки на
політичну, мовну та культурну сфери, а й на церкву.
Окремі священики закликали під час проповідей і
молитов до боротьби зі зброєю в руках, зневажаючи
головну заповідь християнства — «Не убий». Роби-
лися спроби захоплення храмів Української правос-
лавної церкви Московського патріархату.

Як Президент України я посилю кримінальну від-
повідальність за спроби захоплення та акти ванда-
лізму щодо храмів та інших культових споруд.

8. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У сфері охорони здоров’я я планую в повному

обсязі зберегти безкоштовну медичну допомогу
для дітей, пенсіонерів та соціально незахищених
громадян. Ураховуючи, що значна частина співвіт-
чизників живе на рівні прожиткового мінімуму,
якого ледве вистачає на задоволення первинних
потреб, вважаю за необхідне зберегти безкоштов-
ну медичну допомогу — як ургентну, так і планову
— в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я.

Для тих, хто в змозі оплачувати своє медичне об-
слуговування, на створення можливостей отриман-
ня висококваліфікованої медичної допомоги, вва-
жаю за потрібне уважно вивчити досвід страхової
медицини провідних країн і впровадити його в Ук-
раїні на якісно новому рівні.



www.ukurier.gov.ua урядовий кур’єр8

СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
9. ЕКОЛОГІЯ
Проблеми екології — це проблеми глобального

масштабу. I водночас це проблеми конкретних тери-
торій. Це забруднення повітря, води, збіднення рос-
линного і тваринного світу, проблема сміття і побу-
тових відходів.

Тому на посту Президента України я буду напо-
лягати на тому, щоби сто відсотків екологічного збо-
ру надходило в екологічний фонд тих регіонів, у
яких ці підприємства розташовані. Це буде справед-
ливим розподілом коштів для вирішення екологіч-
них проблем територій, а також оперативного реа-
гування на погіршення екологічної ситуації.

10. ОСВІТА
Значення системи освіти в розвитку держави є не-

заперечним. Саме освітній потенціал забезпечує гід-
ний імідж країни, її місце на міжнародній арені, а рі-
вень освіченості визначає статус людини в суспіль-
стві.

Необхідно забезпечити кожному юному громадя-
нинові України можливість отримання якісної освіти
на сучасному рівні, з використанням новітніх техніч-
них засобів.

У вищих навчальних закладах я обіцяю створити
реальне університетське самоврядування і для цього
надати їм організаційну та фінансову самостійність,
мінімізувати вплив Міністерства освіти на їхню ді-
яльність.

11. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Для поліпшення ситуації в соціальній сфері необ-

хідно провести широке обговорення питань соцза-
безпечення — із залученням найкращих вітчизня-
них фахівців, представників усіх верств населення
та інститутів громадянського суспільства.

Я бачу необхідність скасування непродуманої та
неконструктивної пенсійної реформи, що знизила
соціальні стандарти величезної частини населення,
у котрої єдиним джерелом існування є пенсія. При
цьому я обіцяю зберегти ті соціальні гарантії, які бу-
ли прийняті попередніми урядами.

Iще одним важливим напрямом поліпшення си-
туації в соціальній сфері я вважаю створення систе-
ми соціальних ліфтів. Це дозволить виробити меха-
нізм подолання соціальної несправедливості та на-
дання громадянам України найширших можливос-
тей для самореалізації відповідно до здібностей і та-
лантів.

12. АРМІЯ ТА БЕЗПЕКА
Аналіз останніх подій в Україні, пов’язаних із на-

пруженою ситуацією в Криму, змушує замислитися
про боєздатність української армії та її матеріаль-
но-технічний стан.

Я переконаний, що в нинішніх умовах для ство-
рення ефективної системи обороноздатності країни
єдиним виходом є переведення армії на контрактну
основу. Призов на строкову службу необхідно при-
пинити. Військовослужбовці для виконання свого
обов’язку захищати спокій громадян, країни повинні
мати гідну зарплату й житло, необхідну фізичну та
спеціальну підготовку. Державі, в свою чергу, по-
трібні професіонали, які будуть у змозі захищати її
інтереси.

Передвиборча програма кандидата 
на пост Президента України 

Саранова Володимира Георгійовича
Україна стоїть на початку великих звершень, які

з часом сформують нову історію могутньої, самодос-
татньої та незалежної нашої держави. Держави, в
якій закон для всіх без винятків, незалежно від по-
сад та наявного капіталу, в якій діє народовладдя,
демократія та свобода слова в повному обсязі. 

В останні роки кожен з нас бачив стрімкий занепад
нашої країни та відчув на собі значне погіршення
рівня життя, безкарність та неймовірну корумпова-
ність дійсної останні роки влади. Україна, яка має
безмежний потенціал та може стати безумовним
центром Європи не тільки на карті, а й за рівнем
життя, занурилась у борги та знаходиться на межі
виживання з практично знищеним середнім класом.

Зараз кожен з нас має змогу зробити вибір: або на-
дати черговий шанс політикам та олігархам, які за-
раз мають владу чи мали її раніше;або обрати ново-
го, не ангажованого та вільного від впливу політич-
них партії Президента України.

Я, Володимир Саранов, не є членом жодної полі-
тичної партії, впевнений, що зможу об’єднати та
згуртувати суспільство, побудувати квітучу та мо-
гутню державу, забезпечити значне зростання рівня
життя у всіх куточках нашої країни. На посаді Пре-
зидента України я зроблю все від мене залежне, щоб
втілити в життя в найкоротший термін наведену
нижче програму розвитку нашої держави.
ВСТАНОВЛЕННЯ АБСОЛЮТНОЇ
СПРАВЕДЛИВОСТІ 
1. Забезпечення розкриття всіх справ щодо масо-

вих вбивств в період протистояння з притягнен-
ням до відповідальності не тільки виконавців, але

й замовників незалежно від посади та місця їх
знаходження.

2. Повернення державі всіх коштів, які отримані
злочинним шляхом, та притягнення до відпові-
дальності осіб, які скоїли пов’язані з цим злочини. 

ЧЕСНА ТА ЕФЕКТИВНА ВЛАДА
1. Створення професійного антикорупційного ко-

мітету, якому будуть надані повноваження
контролювати діяльність співробітників дер-
жавних органів по всій Україні для повного
усунення корупції у всіх гілках влади. Комітет
буде підпорядковано безпосередньо Президен-
ту України. 

2. Надання можливості громадянам здійснювати
вплив при призначенні співробітників державних
органів, а також можливості ініціювати їх зняття
з посади.

3. Запровадження системи щорічної атестації спів-
робітників державних органів з використанням
детектора брехні. 

4. Значне посилення відповідальності за отримання,
дачу та схиляння до дачі хабарів.

5. Здійснення реформування дозвільної системи
задля максимального її спрощення й уникнення
необхідності отримання різних дозволів, ліцензій
та інших дозвільних документів. 

6. Запровадження «електронного уряду», що дозво-
лить скасувати існуючі бюрократичні процедури
та корупційні схеми при зверненнях громадян до
державних органів.

7. Оптимізація кількості та штатної структури дер-
жавних органів усіх рівнів, що забезпечить знач-
не зниження витрат на їх утримання.

8. Підвищення рівня оплати праці держслужбов-
цям до середньоєвропейського рівня, що дозво-
лить залучати на державні посади професіоналів
з бізнес-середовища та скасує потребу в отри-
манні хабарів за наявністю підвищеної відпові-
дальності.

9. Реалізація відкритих конкурсів та забезпечення
прозорості щодо відведення та продажу земель-
них ділянок як в межах міст та селищ, так і за їх
межами, що унеможливить зловживання з боку
посадових осіб.

10. Зняття депутатської недоторканності, що забез-
печить відповідальність та рівність перед зако-
ном усіх громадян.

11. Забезпечення голосування депутатів Верховної
Ради та депутатів інших рад за ідентифікацією
відбитків пальців, що унеможливить здійснення
голосування без наявної присутності депутата та
як наслідок унеможливить фальсифікації голо-
сування. 

12. Розширення повноважень місцевих рад та збере-
ження 50% податкових відрахувань в розпоряд-
женні місцевих рад, що забезпечить ефективний
розвиток регіонів країни.

ІНТЕНСИВНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
1. Реалізація програм жорсткого скорочення витрат

на обслуговування та утримання держслужбов-
ців на всіх рівнях. 

2. «Податкова амністія» та здійснення легалізації
грошових коштів громадян з нульовою ставкою
оподаткування.

3. Зменшення більш ніж в три рази єдиного соціаль-
ного внеску до рівня 10%, а також значне змен-
шення податку на доходи фізичних осіб та запро-
вадження регресивної системи його нарахування
з 10% до 5%, що дозволить легалізувати оплату
праці та уникнути оплати у «конвертах».

4. Зменшення податку на додану вартість (ПДВ) до
рівня 10%, а також запровадження регресивної
системи розрахунку єдиного податку та податку
на прибуток для юридичних осіб з 10% до 5%, що
ініціює виведення бізнесу з тіні.

5. Запровадження податкових канікул для галузі
інформаційних технологій, а також сприяння у
створенні бізнес-інкубаторів. 

6. Організація всіх державних закупівель виключ-
но в єдиній, електронній та прозорій on-line сис-
темі з уникненням безпосереднього контакту з
держслужбовцями, що дозволить значно скоро-
тити витрати держави та усунути можливість
корупційних схем та зловживання службовим
положенням.

7. Забезпечення можливості кредитування малого
та середнього бізнесу по європейським відсотко-
вим ставкам на рівні не більш ніж 8% річних.

8. Забезпечення стабілізації розрахункового курсу
національної валюти по відношенню до іноземних
валют.

9. Створення відкритого акціонерного товариства
«Укренерго», яке буде займатися видобутком на
території України газу та нафти, транспортуван-
ням імпортованого газу та розповсюдженням га-
зу та нафти взагалі. Право власності на зазначене
підприємство буде розподілятися між державою
(51% власності підприємства) та усіма громадя-
нами України віком від 18 років (49% власності
підприємства).

10. Реформування газотранспортної системи Украї-
ни шляхом створення Закритого Акціонерного
Товариства з подальшим рівномірним розподілом
акцій серед всіх громадян України.

11. Створення потужної національної авіакомпанії.
12. Всебічне сприяння розвитку та збагачення біль-

шості громадян суспільства. 
ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
1. Скорочення імпорту газу на 80% за рахунок реа-

лізації програм з енергозбереження та за раху-
нок суттєвого розвинення видобутку власних ко-
рисних копалин. 

2. Реорганізація вугільної галузі та підвищення її
ефективності, що сприятиме припиненню існую-
чого зараз імпорту вугілля, створення нових ро-
бочих місць та збільшення розмірів оплати праці
на сході нашої країни.

3. Стимулювання використання джерел альтерна-
тивної енергії в тому числі за рахунок частково-
го до 25% фінансування придбання населенням
обладнання для видобутку альтернативної
енергії. 

СПРАВЕДЛИВА СУДОВА СИСТЕМА
1. Запровадження щорічної атестації суддів усіх

рівнів з використанням детектора брехні. 
2. Забезпечення діяльності «суду присяжних», що

дозволить мати представників громадськості при
судових розглядах. 

3. Підвищення рівня оплати праці суддів, що дозво-
лить уникати необхідність отримання хабарів. 

4. Забезпечення відповідальності суддів за вине-
сення заздалегідь хибного рішення та отримання
або схиляння до дачі хабара.

ВСЕБІЧНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
1. Забезпечення виплати мінімальних пенсій на рів-

ні середньої заробітної плати, тобто не менш ніж
3000 грн.

2. Нарахування жінкам надбавки до пенсії за тре-
тьою дитину в розмірі 25% від нарахованої пенсії.

3. Збільшення розміру виплати державної допомо-
ги за народження третьої дитини в півтора рази,
тобто до рівня не менш ніж 185000 грн. 

4. Спрощення системи усиновлення дітей з дитячих
будинків, та запровадження системи державних
виплат за усиновлення ідентично системі виплат
при народженні дітей.

5. Запровадження прозорої та ефективної держав-
ної системи іпотечного кредитування з відсотко-
вою ставкою на рівні 5% та частковою компенса-
цією вартості житла не менш ніж на 25%.

6. Організація будівництва соціального житла та
реалізація справедливих програм забезпечення
певних верств населення таким житлом.

7. Значне підвищення рівня утримання засуджених
громадян до європейського рівня, в тому числі за
рахунок будівництва нових та реконструкції ста-
рих місць позбавлення волі. 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА З УРАХУВАННЯМ
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
1. Побудова відносин з іншими державами виключ-

но на засадах взаємовигідного партнерства та з
урахуванням національних інтересів та поба-
жань громадян України, які можуть бути отри-
мані шляхом проведення всеукраїнських рефе-
рендумів.

2. Запровадження всебічної евроінтеграційної по-
літики з перспективою повноцінного членства в
Європейському Союзі. 

3. Побудова ефективної та взаємовигідної системи
обміну досвідом між державами з подальшим за-
провадженням в різних галузях.

4. Запровадження можливості отримання грома-
дянства інших країн без втрати громадянства
України.

ДОСТУПНА ТА СУЧАСНА ОСВІТА
1. Встановлення десятилітнього періоду навчання в

загальноосвітніх школах. 
2. Розвиток професійних технічних училищ (ПТУ)

та забезпечення сучасного рівня навчання з ура-
хуванням потреб сучасного бізнесу з гарантією
подальшого працевлаштування випускників.

3. Реформування та впровадження програм на-
вчання в вищих навчальних закладах, орієнтова-
них на потреби сучасного бізнесу та запровад-
ження дистанційного навчання з системою по-
стійного контролю знань. 

4. Збільшення в півтора рази кількості місць на
бюджетній формі навчання в вищих навчальних
закладах.

5. Реалізація ефективної системи державних сти-
пендій для видатних учнів на отримання освіти
за кордоном.

6. Підвищення у півтора рази рівня оплати праці
співробітникам галузі освіти та легалізація репе-
титорства.

ЯКІСНА ТА ПРОФЕСІЙНА МЕДИЦИНА 
1. Запровадження системи загального медичного

страхування з виключно цільовим та прозорим
використанням коштів на медичне забезпечення
та розвиток галузі.
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2. Зниження вартості ліків в середньому на 20% за
рахунок змащення корупційних схем.

3. Підвищення у півтора рази рівня оплати праці
співробітникам медичної галузі.

ПРОВІДНІ ПОЗИЦІЇ У СВІТОВОМУ СПОРТІ
1. Популяризація, реконструкція та відкриття но-

вих спортивних шкіл, що забезпечить розвиток
талановитих дітей та значно покращить пред-
ставлення України на міжнародних змаганнях у
майбутньому.

2. Значне підвищення якості підготовки власних
спортсменів та забезпечення максимальної при-
сутності громадян України в спортивних клубах
та командах без залучення громадян інших дер-
жав.

ГІДНА ОБОРОНА
1. Підвищення у півтора рази рівня оплати праці

військовослужбовцям. 
2. Забезпечення покращення житлових умов вій-

ськовослужбовців за рахунок надання їм довгос-
трокового безвідсоткового кредиту та компенса-
цією 50% вартості житла за рахунок держави.

3. Реалізація ефективної програми підтримки кад-
рового резерву в стані бойової готовності. 

4. Значне збільшення виробництва та експорту
зброї, що забезпечить додаткове значне фінансу-
вання оборонної галузі та забезпечить створення
нових робочих місць.

БЕЗУМОВНА СВОБОДА СЛОВА
1. Забезпечення свободи слова та недопущення

будь-якого утиску або перешкоджання профе-
сійній діяльності журналістів.

2. Надання можливості громадянам здійснювати
вплив при призначенні керівників державних за-
собів масової інформації, а також можливості іні-
ціювати їх зняття з посади. 

3. Сприяння встановленню громадського контролю
за діяльністю засобів масової інформації.

4. Сприяння створенню та розвитку громадського
телебачення та радіо, яке буде розповсюджувати
не ангажовану та вільну від тиску інформацію.

ДОСКОНАЛА СИСТЕМА ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ
1. Забезпечення проведення загальноукраїнських

референдумів стосовно питань вступу до міжна-
родних організації, питань державного устрою,
федералізації тощо. 

2. Запровадження голосування за ідентифікацією
відбитків пальців на виборах до Верховної Ради,
місцевих рад, виборах мерів, виборах Президента
та референдумах, що назавжди забезпечить про-
зорість виборчої системи.

3. Проведення атестації членів виборчих комісій
всіх рівнів безпосередньо перед виборами та після
їх закінчення з використанням детекторів брехні.

4. Значне посилення відповідальності членів вибор-
чих комісій за зловживання службовим положен-
ням або за порушення виборчого законодавства.

27 березня 2014 року _________________________
(особистий підпис кандидата 

на пост Президента України)

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСТ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
КОНОВАЛЮКА В.І. 

«НОВА УКРАЇНА»

Я подав у відставку і пішов з політики восени 2012
року, засудивши діяльність Президента В. Януко-
вича та його оточення, які не виконували свої про-
грамні зобов’язання перед українським суспіль-
ством та створили кримінально-корупційну систе-
му влади.

Сьогодні я прийняв рішення повернутись у полі-
тику, тому що вперше з часів отримання Незалеж-
ності країна впритул наблизилася до розпаду та гро-
мадянського протистояння. Нинішній склад Верхов-
ної Ради остаточно втратив довіру народу та привів
країну до гострої політичної кризи. 

Я повертаюся, щоб зупинити хаос та безлад у дер-
жаві, захистити громадян від насилля, а країну —
від війни та втрати суверенітету. 

Я повертаюся, щоб зробити політику моральною,
чесною та ефективною. Треба змінити державну
систему, за якої одні й ті ж самі політики багато ро-
ків зраджують людей, розподіляючи ролі між вла-
дою та опозицією.

Я повертаюся з метою виконати все, що не реалі-
зовано в передвиборній програмі «Україна для лю-
дей», яку підтримали на останніх виборах Прези-
дента України понад дванадцять мільйонів грома-
дян, щоб довести, що політика має і повинна бути
відповідальною.

Як громадянин і як політик я беру на себе зо-
бов’язання виконати все, щоб повернути довіру сус-
пільства до влади. Головною метою і принципом моєї
діяльності має стати оновлена Україна.

1. ЕФЕКТИВНА ВЛАДА — 
ПЕРШИЙ КРОК ДО ОНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

Впевнений, що у цей складний час народ України
довірить мені відповідальну справу подолання ка-
тастрофічних наслідків політичної кризи та збере-
ження цілісності країни. Я готовий використати свій
багаторічний досвід і знання на благо рідної держави
та суспільства.

Я НЕ ЗАЙМАВ ЖОДНИХ ДЕРЖАВНИХ ПО-
САД,  ХОЧА БАГАТО РОКІВ ЯК НАРОДНИЙ ДЕ-
ПУТАТ ПРАЦЮВАВ НА НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕ -
РЕСИ УКРАЇНИ. ЗА ЦЕЙ ЧАС Я ОБ’ЄДНАВ БА-
ГАТО ОДНОДУМЦІВ В ЄДИНУ ВІДПОВІДАЛЬ-
НУ КОМАНДУ,  ГОТОВУ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕ-
НИХ ЦІЛЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТУ. 
2. СИЛЬНА ЕКОНОМІКА — УСПІШНА КРАЇНА

УКРАЇНА ПОВИННА ЗА 10 РОКІВ УВІЙТИ ДО
20 НАЙБІЛЬШ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ
КРАЇН СВІТУ (G 20).

Стрижневим питанням динамічних перетворень
стане застосування ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВА-
ЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ. Національна еконо-
міка потребує масштабного залучення нових ідей,
сучасних технологій та достатніх фінансових ресур-
сів. Першочерговим завданням найближчих років є
масштабна модернізація національного виробниц-
тва, впровадження енергозбереження, зростання
продуктивності праці, зміцнення конкурентних по-
зицій вітчизняного виробника на зовнішніх товарних
ринках. 

Починаючи з 2015 року, гарантую щорічне зрос-
тання ВВП на 5-7%, збільшення частки інноваційно
активних підприємств, збільшення прямих інозем-
них інвестицій в Україну до 50 млрд. дол. США у
2019 році.

Стійке економічне зростання сприятиме підви-
щенню рівня зайнятості населення, зростанню за-
робітної плати, забезпеченню цінової та валютно-
курсової стабільності. Узгоджена державна анти-
інфляційна політика дозволить забезпечити знач-
не зниження темпів інфляції, починаючи з 2015 ро-
ку. Забезпечу пріоритетність стимулювання під-
приємств малого і середнього бізнесу шляхом на-
дання доступу до кредитних ресурсів, зменшення
податкового навантаження, у тому числі значне
зниження податкових платежів для підприємств,
які створюють нові робочі місця. Малий та середній
бізнес потребують не лише уваги, а й захисту з бо-
ку держави.

Доб’юся прийняття нового Податкового кодексу,
зроблю Україну найбільш інвестиційно привабли-
вою у Східній Європі: 

— податкові канікули для малого бізнесу на 3 ро-
ки;

— зниження ПДВ до 15% з 2015 року;
— щорічне зниження з 2015 року податку на при-

буток на 1% до 16%.
Забезпечу реалізацію національної програми від-

родження українського села:
— юридичну гарантію захисту прав на землю;
— своєчасну виплату державних дотацій вітчиз-

няним сільгоспвиробникам;
— компенсацію відсотків за кредитами інвесторам

сільгосппроектів.
Створю пільгові умови для залучення інвестицій у

розвиток соціальної інфраструктури сільської міс-
цевості, газифікацію сільських населених пунктів,
будівництво автошляхів, медичних і освітніх закла-
дів — забезпечу високий рівень соціальних стандар-
тів для кожного громадянина України незалежно від
його місця проживання. 

Динамічний розвиток економіки, збільшення над -
ходжень до Державного бюджету України нададуть
необхідні ресурсні можливості для запровадження
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНО-
ГО ЗАХИСТУ, якісного піднесення життєвого рівня
громадян України. 
3. ВІД СОЦІАЛЬНОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ —
ДО ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ!

Держава повинна стати надійним гарантом гідного
рівня життя своїх громадян.

Я і моя команда наповнимо реальним змістом про-
голошений у Конституції України фундаменталь-
ний принцип визнання людини найвищою соціаль-
ною цінністю, пріоритетності її конституційних
прав, свобод і законних інтересів.

Запроваджу принципово нову державну стратегію
надання соціальних гарантій громадянам упродовж
усього життя. 

Забезпечу формування на законодавчому рівні та
гарантування цінової стабільності і доступності для
кожної людини: 

— державного «антикризового» продовольчого ко-
шика — переліку продуктів харчування, захи-
щених державою від цінових коливань (хліб,
овочі, олія, молочні продукти, цукор, круп’яні
вироби);

— державного «антикризового» медичного кошика
— переліку життєво важливих лікарських за-
собів та медичних послуг (якісна швидка медич-

на допомога, життєво важливі медичні препа-
рати).

Створити умови для розвитку профспілкового ру-
ху, трудового потенціалу та схвалення нового Тру-
дового кодексу України. 

3.1. Майбутнє народжується в родині.
МОЯ МЕТА — П’ЯТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВЖЕ У 2020 РОЦІ.

Кожна дитина повинна мати родину.
Гарантую системну і довгострокову підтримку ук-

раїнської родини.
Починаючи з 2015 року, протягом трьох наступних

років:
— допомога при народженні першої дитини буде

збільшена до 50 тис. грн., другої — до 100 тис. грн.,
третьої та кожної наступної дитини — до 150 тис.
грн.;

— поступове підвищення щомісячних соціальних
виплат на кожну дитину: при досягненні нею 3-річ-
ного віку і до 13 років родина отримуватиме щомі-
сячно до 500 грн., а з 13 до 18 років — до 1000 грн. 

Кожній дитині — гарантоване місце у дитячому
садку. 

Кардинальна зміна ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ
ЖИТТЯ, всієї демографічної ситуації надасть мож-
ливість відновити людський потенціал країни.

Трудові мігранти зможуть повернутися до своїх
родин.

3.2. Освіта — гідна інвестиція в майбутнє!
На законодавчому рівні гарантую збільшення

кількості бюджетних місць у державних вищих на-
вчальних закладах до 75 %. Створю належні умови
для нарощування освітнього потенціалу України,
забезпечення широкого доступу талановитої молоді
до нових знань незалежно від місця проживання,
майнового стану та фінансових можливостей бать-
ків. 

Протягом 10 років принаймні 3 українські універ-
ситети повинні увійти до світового рейтингу 500 най-
кращих вищих навчальних закладів. 

Насамперед буде забезпечено: 
— відмову від системи обов’язкового зовнішнього

оцінювання для вступу до вищих навчальних закла-
дів;

— зменшення показника наповнюваності шкіль-
них класів, що збереже 2000 сільських шкіл.

3.3. Доступне житло.
Серед пріоритетних напрямків моєї діяльності —

збільшення житлового фонду України, ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ.

Створю умови для відродження іпотечного креди-
тування з фіксованою ставкою не більше 5 % на рік. 

Держава повинна сформувати потужне замовлен-
ня на будівництво соціального житла. За 10 років бу-
де збудовано 1 млн. квартир для молоді, працівників
бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, людей з
обмеженими фізичними можливостями. 

3.4. Державна пенсія: гарантоване повноцінне жит-
тя.

ГАРАНТУЮ:
— встановлення мінімальних розмірів пенсій, які

забезпечуватимуть базові потреби кожної людини:
житло, їжа, лікування;

— підвищення соціальних стандартів для задово-
лення культурних потреб і можливості придбання
товарів довгострокового споживання;

— створення умов для повноцінного відпочинку і
туризму;

— захист прав працюючих пенсіонерів;
— відміну пільг при нарахуванні пенсій для висо-

копосадовців.
4. ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ — 
ВПЕВНЕНЕ МАЙБУТНЄ

Забезпечу поетапне збільшення обсягів бюджет-
ного фінансування системи охорони здоров’я до за-
гальноєвропейського рівня (10% ВВП). 

Раз і назавжди викореню започатковану владою
ганебну практику поборів з хворих за отримання ме-
дичних послуг.

Посилю державний контроль за якістю медичних
послуг та препаратів. Захищу громадян від цінових
стрибків на ринку лікарських засобів. Гарантую
якісну безкоштовну екстрену медичну допомогу. Ін-
ститут сімейного лікаря стане основою сучасної сис-
теми медичної допомоги. 
5. ВІД ВЛАДИ ЧИНОВНИКІВ — 
ДО ВЛАДИ НАРОДУ!

Місцеве самоврядування повинно стати надійним
та міцним фундаментом народовладдя. Принципово
важливе розширення повноважень місцевих рад,
максимальне усунення бюрократичного апарату від
вирішення питань розвитку територіальних громад.
Виступаю за децентралізацію влади, реформування
міжбюджетних відносин на користь місцевого само-
врядування. 
6. ДВІ МОВИ — ОДНА КРАЇНА!

Прагну реального утвердження в Україні європей-
ських стандартів демократії, неухильного забезпе-
чення прав і свобод людини. Виступаю за надання
російській мові статусу другої державної. Я — по-
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слідовний прихильник цивілізованого вирішення
цього питання, здійснення збалансованої державної
мовної політики, яка адекватно реагує на мовні по-
треби суспільства, відповідає загальновизнаним
нормам міжнародного права, Європейській хартії
регіональних мов або мов меншин.
7. СУЧАСНА АРМІЯ — БЕЗПЕКА КРАЇНИ

Гарантую відродження Української армії.
Забезпечу переозброєння армії сучасними видами

озброєння, використовуючи вітчизняні розробки,
високі технології і виробничі потужності оборонного
комплексу країни.

В першочерговому порядку будуть забезпечені
житлом безквартирні офіцери. Запроваджу порядок
отримання молодими офіцерами житла протягом
першого року служби. 
8. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: 
ВІДКРИТІСТЬ І ДОБРОСУСІДСТВО

Головним завданням національної зовнішньої по-
літики вважаю збереження позаблокового статусу
України та недопущення створення на території на-
шої держави військового полігону для геополітичної
боротьби Росії та Заходу.

Враховуючи сучасні геополітичні реалії, переко-
наний у тому, що позаблоковий статус України є
ключовим елементом національної безпеки, гаран-
том піднесення її міжнародного впливу і авторитету.
Відновлю дружні та взаємовигідні відносини з Росій-
ською Федерацією, країнами СНД, забезпечу стра-
тегічне партнерство зі США, ЄС, країнами „Великої
двадцятки”.

* * *
Забезпечу вдосконалення механізмів державної

влади, зміцнення засад парламентаризму і демокра-
тії, реформування системи правосуддя. Продовжу
рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економіч-
ною діяльністю. Прагнучи до суспільного прогресу,
й надалі захищатиму конституційне право громадян
на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

УКРАЇНА ПОСЯДЕ ГІДНЕ МІСЦЕ У СВІТОВО-
МУ СПІВТОВАРИСТВІ. ОБ’ЄДНАВШИ НАШІ
СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ,  МИ ПОБУДУЄМО НОВУ —
УСПІШНУ ТА ЗАМОЖНУ УКРАЇНУ! 

УКРАЇНУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ!
Кандидат на пост
Президента України Коновалюк В. І. 

Програма кандидата 
у Президенти України Олега Ляшка 

«ПЛАН ЛЯШКА: 
ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ВІД ОКУПАНТІВ. 
ПОРЯДОК НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ»

В Україні відбулось повстання людей проти кри-
вавого режиму, який вбивав, калічив і обкрадав наш
народ. І у нинішній воєнний період найважливіше,
щоб наша боротьба не була марною. Тому, як ковток
свіжого повітря важкохворій людині, нам потрібні
радикальні зміни.

Україна зараз перебуває у найбільшій небезпеці
за часів Незалежності — країні загрожують внут-
рішні і зовнішні вороги. Український народ ніколи не
погодиться на захоплення Криму путінськими бан-
дитами. Тому я поверну Україні Крим! Ми — мирні
люди, але завжди дамо відсіч тим, хто зазіхає на те,
що належить нам! 

Моє завдання на перший президентський термін
— звільнення України від «паразитів»: окупантів,
сепаратистів, казнокрадів і корупціонерів! Від усіх
тих, хто працює на власну кишеню чи на окупацій-
ний режим, замість того, щоб працювати на країну.
Усі «паразити» будуть або працювати для людей,
або сидіти у в’язниці!

Моє стратегічне завдання — створити державу, де
кожна людина матиме роботу, гідну зарплату і впев-
неність у завтрашньому дні. Це дозволить перетво-
рити Україну в одного з світових економічних і гео-
політичних лідерів. 

Для цього я зроблю радикальні кроки у таких сфе-
рах:

1. Обороноздатність і зовнішня політика
Найголовніше моє завдання на сучасному етапі —

безпека громадян та захист України.
Росія не припинятиме спроб дестабілізувати си-

туацію на Сході та Півдні України з подальшим вве-
денням своїх військ для «захисту» російськомовного
населення від «злобних бендерівців». Блакитна мрія
кремлівського шизофреника — це російські танки в
нашому золотоверхому Києві. Я не дам Путіну поне-
волити Україну! Наші армія і спецслужби під моїм
керівництвом найрішучіше припинятимуть сепара-
тистські шабаші і спроби розколу України. Ті нечис-
ленні громадяни України — які кличуть на нашу
рідну землю іноземних окупантів, війну і кров — бу-
дуть позбавлені громадянства України.

Росія також дорого заплатить Україні за «неза-
лежність» Криму! Я встановлю європейські ціни на

поставку з України до Криму прісної води, газу,
електроенергії. Вартість транзиту російського газу
до Європи становитиме 500 доларів за тисячу кубів,
а не 10 доларів, як зараз. Якщо Росія відмовиться
платити — перекрию трубу.

Я звернусь до суду із ініціативою заборонити Ком-
партію і Партію регіонів як посібників окупантів і
спільників кривавого диктатора Януковича. Ті так
звані народні депутати України, які публічно під-
тримали окупацію частини України, будуть позбав-
лені мандатів і постануть перед судом.

В Україні буде заборонена трансляція російських
ЗМІ — інструментів пропагандистської війни проти
нашої країни.

Військовослужбовець — одна з найважливіших
професій для країни. Він буде добре навчений, гарно
екіпірований та соціально захищений. За кожного
військового і членів його родини Україна і я стояти-
мемо горою!

Бюджет Збройних Сил України буде радикально
збільшений. Я переконаю наших союзників — США,
ЄС, НАТО — реально виконати надані нам Буда-
пештським меморандумом гарантії, зокрема, оснас-
тити Українську армію найсучаснішою технікою та
озброєнням. Україна годуватиме свою армію, а не
чужу!

За корупцію та саботаж у сфері оборони буде вста-
новлене покарання за законами воєнного часу. Пе-
решкоджання руху і блокування військових і техні-
ки прирівнюватиметься до державної зради.

На зовнішньополітичному напрямі Український
народ вибір вже зробив, тому я негайно подам заяв-
ку на вступ до Європейського Союзу та НАТО. Лише
спільний європейський і безпековий простір дозво-
лить забезпечити реальну незалежність України.

Я денонсую антиукраїнські Харківські угоди 2010
року про продовження перебування ЧФ РФ в Криму
та угоду 1997 року про базування цього флоту в Кри-
му.

На час російської агресії і окупації Криму я запро-
ваджу візовий режим з Росією. Натомість з ЄС я до-
мовлюся про встановлення безвізового режиму для
громадян України і допомогу в обладнанні справ-
жнього кордону з Росією. Жителі Криму з росій-
ським паспортами, які голосували за від’єднання
Криму від України, будуть позбавлені можливості
отримувати візи до країн ЄС, пенсії і допомоги в дер-
жавного бюджету України.

2. Люстрація та боротьба зі шкідниками
Внутрішні вороги не менш небезпечні за зовніш-

ніх. Боротьбу зі шкідниками та «паразитами» у владі
почну негайно. Попереджаю: в умовах військового
часу діятиму жорстко! Жодних поблажок посібни-
кам окупантів, казнокрадам, корупціонерам і бреху-
нам! Україна переможе тільки тоді, коли рішуче за-
хищатиметься! 

Я радикально зміню особовий склад правоохорон-
них органів. Запроваджу відкликання депутатів всіх
рівнів, посилю кримінальну відповідальність за ха-
барництво та зловживання владою, передбачу ви-
борність суддів. Позбавлю депутатів і чиновників
космічних зарплат і пільг. Зекономлені мільярдні
гроші будуть спрямовані на створення робочих місць
і соціальні допомогу тим, хто дійсно її потребує. 

Будуть створені громадські трибунали присяжних
з числа журналістів, експертів і громадських орга-
нізацій, які повсюдно контролюватимуть владу.

Особливу увагу приділю викоріненню перевертнів
та пристосуванців у новій владі. Вони не зможуть
більше сховатися за мандатами та кріслами від на-
родного гніву!

Оголошую бій олігархам, які разом з продажними
чиновникам довели Український народ до злиднів.
За мого президентства в Україні не буде олігархів! 

3. Ліквідація бюрократії
Я докорінно зміню корупційну і неефективну «ра-

дянську» систему влади та публічних послуг. Зараз
ситуація катастрофічна: у нас на два робітника при-
падає три бюрократа, а на кожну дію — двадцять
зайвих довідок та погоджень. Цей зашморг задушив
Україну.

Будуть створені єдині багатопрофільні центри на-
дання державних послуг — за грузинським досві-
дом. На оформлення квартири, реєстрацію авто чи
відкриття бізнесу треба буде максимум три години.

Державні послуги будуть максимально простими і
прозорими. Я максимально ліквідую дозвільні про-
цедури, запроваджу електронне урядування, про-
веду інвентаризацію державного та комунального
майна, створю відкритий усім реєстр власності.

Приватна власність — священна і непорушна!
Рейдерству — рішуча протидія і покарання! 

4. Свобода економічної діяльності 
і захист виробника

Разом із командою однодумців створю умови для
відродження національного виробництва та розвит-
ку ефективного міжнародного співробітництва.

Державний апарат перестане заважати малому та
середньому, який витягне українську економіку з
прірви. Я знищу свавілля олігархів і монополістів —

правила ведення бізнесу будуть одні для всіх! Лише
вільний ринок із мінімальною державною регуляці-
єю дасть змогу розвиватися Україні.

Скасую більшість податків, які знищили україн-
ський бізнес. Податки будуть невисокими, простими
та обов’язковими. Викурю всіх «паразитів» з пере-
віряючих структур — забороню безкінечні та без-
підставні перевірки, комісії та «відкати».

Головний критерій успішності в економіці — ство-
рення реальних робочих місць. Гарантую перше ро-
боче місце для молоді і програми перепідготовки для
літніх людей. 

Державна підтримка — не підприємствам олігар-
хів, а лише тим національним виробникам, які мають
план розвитку і здатні виробляти конкурентну про-
дукцію.

Український споживач матиме максимальний за-
хист своїх прав. Я запроваджу сучасні європейські
стандарти якості продукції і контролю за її виготов-
ленням.

5. Комплексна реформа 
місцевого самоврядування

Тоталітарну адміністративну модель України, яка
дісталася нам у спадок від Радянського Союзу, я
максимально децентралізую і скорочу. Натомість
створю нові адміністративно-територіальні одиниці
на основі не умовних кордонів, а реально існуючих
економічних регіонів.

Я віддам максимальні повноваження і ресурси з
центру на місця — зароблене буде залишатися в ре-
гіонах. Зроблю адмінпослуги максимально наближе-
ними до людей за місцем їх проживання. За довідкою
чи іншим документом не треба буде їхати в район чи
обласний центр. Оформлення спадщини на селі буде
безкоштовним.

Усю владу і гроші отримають місцеві громади! 
6. Нова влада і перевибори до Верховної Ради 

та місцевих рад
Майдан дав справжню оцінку усім нинішнім полі-

тикам. Люди не хочуть бачити знову у владі ті самі
зажрані пики. Вони хочуть реальних і радикальних
змін у своєму житті. І я гарантую такі зміни!

Будуть проведені перевибори Верховної Ради та
усіх місцевих рад вже у цьому році. Нам потрібне 
повне очищення влади — цього вимагав Майдан.

Проведу кардинальну реформу державної служби
— скорочення апарату, підвищення зарплати, за-
провадження відкритих конкурсів та люстрацію
держслужбовців. На держслужбі залишаться пра-
цювати лише чесні професіонали і патріоти.

7. Аграрна реформа
Завдяки власним ресурсам Україна може стати

одним зі світових лідерів розвитку. Наша земля мо-
же годувати весь світ, врятувавши його від продо-
вольчої кризи.

Для цього я забороню продаж землі і ліквідую не-
легальний земельний ринок, на якому збагачуються
товстосуми та спекулянти. Шкідникам — не місце на
українській землі! Заборонимо іноземцям володіти і
розпоряджатися нашими чорноземами.

Створю прозорий земельний кадастр, що унемож-
ливить земельне рейдерство.

Основна ставка — на розвиток власної переробної
промисловості! Будемо виробляти і продавати гото-
ву продукцію, а не сировину. 

8. Держава для людей
Усі ці роки влада працювала виключно на себе і на

олігархів. Зараз настав час попрацювати на Україну
та людей.

Вимагатиму від парламенту повернути пенсійний
вік жінкам — 55 років. Запропоную парламенту ух-
валити закон, щоб робота у підсобному селянському
господарстві і на базарі давала людям право на от-
римання пенсії. Літні люди отримуватимуть гідне со-
ціальне забезпечення.

Передбачу в бюджеті кошти на повернення грома-
дянам України вкрадених у них комуністами за-
ощаджень в Ощадбанку колишнього СРСР.

Ініціюю докорінне реформування сфери охорони
здоров’я, освіти та культури, значне збільшення їх
фінансування. Одна сучасна лікарня — на кілька
сільських громад. Медичні працівники, освітяни,
працівники культури матимуть високі зарплати та
гідні умови праці.

При народженні кожної дитини сім’я отримувати-
ме максимальну допомогу від держави. Сім’ї з двома
дітьми будуть визнані багатодітними і зможуть взя-
ти пільгові кредити на придбання житла.

9. Стратегічні реформи для розвитку держави
Після децентралізації влади і реформи місцевого

самоврядування держава має визначити власні кон-
курентні переваги і сконцентруватися на їх розвит-
ку:

— розбудові транзитного і транспортного потен-
ціалу країни, яка знаходиться на перетині торгових
шляхів Сходу і Заходу. Нові автошляхи, залізниці,
аеропорти, річкові і морські порти — це збільшення
пасажирських і вантажних перевезень.

— розвитку аграрної сфери та наших агропромис-
лових підприємств, які знаходяться на найродючі-
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шій землі у світі, де живуть найпрацьовитіші люди.
Зможемо нагодувати і себе, і увесь світ.

— відновленні військово-промислового комплексу.
Масштабна програма переозброєння армії і флоту
дасть нове життя могутнім підприємствам Сходу і
Півдня, поверне інженерів з базарів на заводи, а на-
уковців — у лабораторії.

Усі ці кроки дадуть роботу мільйонам українців,
задіють величезний потенціал наших професіоналів
і «перезапустять» економіку.

Також пріоритетно фінансуватимуться наукові
дослідження, зокрема, у сфері енергозбереження та
енергетики, фізики та хімії, біотехнологій та елек-
троніки.

Люди довели своїми діями і власною позицією, що
вони кращі, розумніші і відповідальніші наших
«можновладців». Саме тому вони заслуговують на
достойне життя!

Попереджаю зразу — боротьба буде тривалою
і важкою. Але якщо не боротися — ми втратимо
Україну!

Слава Україні!

ПРОГРАМА КАНДИДАТА 
в Президенти України 

МАЛОМУЖА МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА
«Час будувати нову Україну»

Дорогі громадяни України!
Ситуація в країні показала загрози, які не були по-

долані впродовж двох десятиліть державотворення.
Зовнішня агресія, внутрішній розкол, відхід від лю-
дини та її цінностей, корупція і беззаконня постави-
ли Україну на межу національного, правового, еко-
номічного, соціального, культурного, інформаційного
існування. Настав час разом дати відповідь на ці ви-
клики. Час жити і будувати нову Україну для кож-
ного громадянина — захищену від зовнішнього тис-
ку, внутрішньо об’єднану, економічно сильну, соці-
ально справедливу!
Час захищати Україну

Першочерговим завданням сьогодні є вжиття не-
відкладних заходів щодо збереження територіаль-
ної цілісності України, забезпечення непорушності
її кордонів, створення системи міжнародних гаран-
тій і правової безпеки. Потрібно реалізувати націо-
нальні інтереси громадян України у всіх сферах
життєдіяльності суспільства та у системі міждер-
жавних відносин. 

Час формувати та забезпечити взаємозв’язок усіх
видів безпеки: політичної, економічної, соціальної,
екологічної, воєнної, інформаційної. На цій основі не-
обхідно консолідувати народ України: на Заході,
Сході, Півдні, Півночі. Важлива єдина громадська
позиція, чесність і порядність державних управлін-
ців, правосвідоме населення, обороноздатна армія,
стабільна система правопорядку в Україні. 
Час об’єднувати Україну

Народ України очікує на правову і дієздатну сис-
тему суспільних відносин, в якій кожна людина має
відчувати захист і розуміти свої перспективи, вірити
в майбутнє незалежної України. Громадяни гідні до-
лучитися до управління державою та можуть вико-
нувати функції контролю через самоврядні об’єд-
нання. Високоморальні та компетентні фахівці, які
знають шлях до процвітання країни, готові взяти
відповідальність за спільне майбутнє. 

Нам потрібні гармонізація гуманітарної сфери, роз-
виток місцевого самоврядування, нова модель дер-
жавного управління, розмежування влади та бізнесу,
оптимізація бюрократичного апарату, прозора систе-
ма електронного урядування. Виступаю за проведен-
ня конституційної та судової реформи, подолання ко-
рупції, забезпечення соціальних гарантій, виведення
економіки з тіні та повернення коштів, які осіли на за-
кордонних рахунках через злочинні схеми.
Час будувати нову Україну

Нова Україна — це держава для кожної людини, в
якій панують безпека, порядок, стабільність і впевне-
ність в майбутньому. Основою розвитку народногос-
подарського комплексу стане новий економічний
курс, який передбачає перехід до інвестиційно-інно-
ваційної сталої моделі зростання. Україні потрібна
економіка з високою доданою вартістю та дорогою ро-
бочою силою. Настав час будувати умови для стиму-
лювання збалансованого захисту та реалізації інтер-
есів малого і середнього бізнесу, зменшення адмініс-
тративного та податкового тиску на суб’єктів підпри-
ємницької ініціативи, жорсткої протидії рейдерству.

Час будувати державу соціального добробуту. В
сфері соціальної безпеки важливим є забезпечення
світових стандартів рівня життя і соціального забез-
печення населення. Соціальний добробут досягаєть-
ся шляхом подолання бідності та безробіття, ство-
рення умов для самореалізації молоді, залучення ін-
вестицій та розвитку підприємництва. Це є умовою
попередження деструктивних соціальних конфлік-
тів, боротьби із злочинністю, корупцією.

Час жити і спільно будувати нову незалежну Ук-
раїну для громадян! У кожного може бути своє ро-
зуміння цих слів. Але ми маємо усі перспективи у
найближчі роки жити в цілісній, сильній, процвітаю-
чій державі, де вищою цінністю буде людина, її жит-
тя, гідність, добробут та самореалізація. Звертаюсь
до усіх, кому близькі мої ідеї, хто розуміє небезпеку
викликів і військових протистоянь, внутрішнього
розколу та зовнішнього тиску. Час настав! Для Ук-
раїни він буде переможним!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА НА ПОСТ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ТИМОШЕНКО ЮЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ

ЧАС ВСТАНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ! 
Громадяни України різної мови, віри, соціального

походження, регіону проживання і національності —
силою незламності свого духу, мужністю та самопо-
жертвою здолали кримінальну диктатуру. 

Після Майдану країна стала іншою, люди справед-
ливо вимагають справжніх, а не бутафорських змін.
Усвідомлюю і свою відповідальність за те, що полі-
тики досі не побудували гідного життя. Тому прошу
пробачення за власні помилки. 

За довгий час незаконного політичного ув’язнення
я ще більше утвердилася в тому, що справедливість,
захист прав людини, її життя та здоров’я мають ста-
ти безумовною цінністю. Боротьба за це — ось моє
головне завдання.

Українці здолали диктатуру, проте в наш спільний
дім прийшла інша біда. Російська Федерація, всупе-
реч усім міждержавним договорам та нормам між-
народного права, здійснила військову агресію проти
України. Нам потрібно негайно посилити армію та
захистити державу. Я можу це зробити. 

Радикальні реформи потрібно розпочинати негай-
но — не чекаючи дня виборів. Нехай передвиборні
обіцянки роздають інші, а я відразу буду робити ре-
альні справи. Весь час, відведений на виборчу кам-
панію, я і моя команда використаємо на втілення
конкретних рішень, які дозволять вже сьогодні за-
пустити стратегічні реформи та зміни в ключових
сферах нашого життя. 

ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ 
І ОБОРОНУ

1. Затвердити нову воєнну доктрину, яка відпові-
дає сучасним військовим загрозам та дозволить дати
гідну відсіч військовій агресії проти України.

2. Підвищити витрати країни на оборону та дер-
жавне замовлення для армії до 5% ВВП. 

3. Створити добре оснащену, сучасну професійну
контрактну армію та боєздатну Національну гвардію. 

4. Розпочати будівництво житла для військовос-
лужбовців та їх родин, зокрема для тих, хто викону-
вав свій військовий обов’язок в АРК. 

5. Надати статус учасника бойових дій усім вій-
ськовослужбовцям, які не зрадили присязі на вір-
ність народу України в АРК. Надати відчутну дер-
жавну фінансову допомогу сім’ям поранених і загиб-
лих військовослужбовців в АРК. 

6. Підписати вже до кінця 2014 р. в повному обсязі
Угоду про Асоціацію України з Європейським Сою-
зом, включно із зоною вільної торгівлі та безвізовим
режимом для громадян України. Створити механізм
координації політики євроінтеграції.

7. Домогтися членства України в Європейському
Союзі у найкоротші терміни. Посилити співробіт-
ництво з ЄС у сфері Спільної політики безпеки і обо-
рони та Спільної зовнішньої і безпекової політики.

8. Ратифікувати Римський статут для забезпечен-
ня Україні права звернення в Міжнародний кримі-
нальний суд у м. Гаага. Звернутися до Суду для зу-
пинення військового захоплення України та притяг-
нення до відповідальності тих, хто вчинив злочини
проти людяності. 

КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА
1. Звільнити Крим від російської окупації. 
2. Добиватися компенсації за завдані збитки Ук-

раїні в Криму через міжнародні суди.
3. Ліквідувати всі елементи залежності України

від Росії — енергетичної, економічної, інформацій-
ної. Побудувати дружні відносини з непутінською,
демократичною Росією.

4. Створити власний замкнений ядерно-паливний
цикл. Збільшити видобуток вітчизняних нафти та
газу, розвивати галузь альтернативної енергетики.
Зробити основним пріоритетом енергозбереження
та прозорість енергетичного сектору. 
СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВИХ ПРАВИЛ
УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ ЗА УЧАСТІ ГРОМА-
ДЯН ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Після того як українці, ризикуючи своїми життя-

ми, довели, що вони гідні жити у європейській, де-
мократичній країні, політики більше не мають пра-
ва ізолювати їх від впливу на ухвалення державних
рішень. 

Воля громадян повинна бути вище волі політиків і
враховуватися постійно, а не лише раз на 5 років, ко-
ли люди віддають свій голос за кандидатів на вибо-
рах. Тому необхідно:

1. Запровадити механізм приватного обвинувачен-
ня, коли громадяни можуть напряму звертатися до
суду для притягнення до відповідальності чиновни-
ків, які порушують права людини та закони.

2. Провести люстрацію і притягти до відповідаль-
ності суддів, прокурорів, працівників міліції, всіх по-
садовців, причетних до політичних переслідувань,
порушень прав людини, неправосудних рішень, не-
виконання рішень Європейського суду з прав люди-
ни та до корупції.

3. Скасувати недоторканність народних депутатів,
суддів та Президента України. Запровадити дієвий
механізм імпічменту Президента.

4. Запровадити механізм відкликання народного
депутата та щорічне декларування чиновниками
своїх доходів та видатків.

5. Вдвічі скоротити витрати на утримання влади.
6. Забезпечити безумовне виконання норми Кон-

ституції щодо права громадян на проведення мир-
них зібрань та протести без будь-яких дозволів та
обмежень. Заборонити використання міліцейських
спецпідрозділів для будь-якого обмеження цих прав. 

7. Розширити межі застосування Закону «Про до-
ступ до публічної інформації» та відповідальність за
його невиконання.

8. Закріпити створення незалежних експертних
громадських рад при органах влади із правом голосу
та функціями здійснення громадського контролю.

ВІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО — 
УСПІШНА ДЕРЖАВА

1. Запровадити економічну політику, керуючись
принципами «Акту малого бізнесу для Європи».

2. Зменшити на порядок кількість дозвільних до-
кументів і ліцензій для ведення бізнесу.

3. Запровадити заявницький принцип відкриття
власної справи. Достатньо лише повідомити контро-
люючі органи і розпочинати бізнес.

4. При створенні нових виробничих потужностей
та робочих місць в Україні — звільняти інвесторів
від податків при реалізації продукції на експорт.

5. Сповідувати принцип найменшого втручання
держави в справи бізнесу. Ліквідувати податкову мі-
ліцію.

6. Запровадити систему електронного Уряду, у т.ч.
електронний документообіг та дистанційну форму
надання послуг, коли кожна людина може зверну-
тись до органів влади за допомогою Інтернету.

7. Ухвалити новий закон про державні закупівлі
без корупції.

8. Визначити одним із головних пріоритетів дер-
жави недопустимість продажу неякісних продуктів
харчування та питної води. Запровадити тотальну
перевірку їх якості. 

9. Провести державний екологічний аудит підпри-
ємств, провести їх примусову реконструкцію та мо-
дернізацію задля забезпечення екологічної безпеки
країни.

РОЗУМНІ ПОДАТКИ,  РОЗВИНЕНА 
ЕКОНОМІКА,  ЗАМОЖНІ ГРОМАДЯНИ

1. Радикально зменшити кількість існуючих по-
датків та зборів — із більш ніж ста до семи, а проце-
дуру їх сплати — максимально спростити.

2. Після стабілізації соціально-економічної ситуа-
ції розглянути питання про зменшення ставок ос-
новних податків.

3. Встановити податкове сприяння підприємствам,
які вкладають кошти в розвиток високотехнологіч-
ного виробництва та IT-сфери.

4. Демонополізувати економіку шляхом переходу
від олігархічної системи до економіки середнього
класу. 

5. Продовжити мораторій на продаж сільськогос-
подарських земель. Одночасно забезпечити можли-
вість продажу державі земельних паїв за ринковою
ціною.

6. Право володіння землею надавати тільки укра-
їнським громадянам та обмежити концентрацію зем-
лі в одних руках. Річну орендну плату за сільсько-
господарську землю законодавчо закріпити на рівні
10% її ринкової вартості. Продовжити безкоштовну
видачу актів права власності на землю.

7. Запровадити накопичувальну пенсійну систему,
ліквідувати спеціальні пенсії та пільги для всіх ви-
сокопосадовців.

8. Поступово збільшити розмір прожиткового міні-
муму, який повинен відповідати реаліям сучасного
життя.

9. Заборонити стягувати пеню за заборгованість із
комунальних платежів, поки істотно не підвищиться
рівень життя громадян.

10. Забезпечити гарантований рівень первинної та
невідкладної медичної допомоги за рахунок бюд-
жетного фінансування.

11. Надати пільги роботодавцям, які добровільно
фінансуватимуть медичне страхування своїх робіт-
ників.
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СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
12. Запровадити фінансову та економічну політи-

ку, яка призведе до суттєвого зниження відсоткової
ставки по кредитах на розвиток підприємництва.

ЛІКВІДУВАТИ КОРУПЦІЮ
1. Надати широкі повноваження, зокрема, право на

провокацію хабара незалежному Національному ан-
тикорупційному бюро. 

2. Надати громадянам право вести приховану ау-
діо-відеореєстрацію під час спілкування з корумпо-
ваними чиновниками та звертатися напряму в онов-
лені, чесні суди для притягнення корупціонерів до
кримінальної відповідальності.

3. Перевірити відповідність витрат і вартості майна
чиновників та членів їхніх сімей задекларованим до-
ходам.

4. Запровадити податок на розкіш не лише для фі-
зичних, але й для юридичних осіб, на яких чиновни-
ки-корупціонери записують своє майно, уникаючи
оподаткування.

5. Здійснити ревізію та міжнародний аудит ре-
зультатів державних закупівель і приватизації,
здійснених попередньою владою.

6. Арештувати і повернути Україні незаконно від-
чужену власність та кошти держбюджету, які ко-
рупційним шляхом були виведені за кордон. 

7. Перекрити канали виведення олігархами з Ук-
раїни в офшори мільярдів доларів. Змусити олігар-
хів сплачувати податки у повному обсязі в Україні. 

8. Відкрити по всій країні мережу «універсамів ад-
мінпослуг», щоб громадянин в одному місці, в зруч-
ний для себе час, без черг та хабарів міг отримати
пакет адміністративних послуг від держави.
ЧЕСНІ СУДИ — СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ
1. Відновити самостійність судової влади та неза-

лежність суддів, поставити їх під контроль суспіль-
ства.

2. Створити рівні можливості для захисту своїх
прав і свобод громадянами через суд, незалежно від
їхнього соціального статусу чи майнового стану. 

3. Провести реформу пенітенціарної системи, яка
в сучасній Україні перетворилася з виправної на
систему тортур та знущань над особистістю.

4. Істотно скоротити кількість ув’язнених, засуд-
жених за незначні злочини, — сидіти в тюрмах по-
винні тільки справжні злочинці, які становлять ре-
альну загрозу для суспільства, а не середній клас,
який відмовляється платити хабарі. 

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ — 
ЗАПОРУКА ЄДНОСТІ КРАЇНИ

1. Розширити повноваження та фінансову само-
стійність регіонів відповідно до Бюджетного кодексу,
підготовленого моїм урядом у 2009 році. Більшість
зароблених регіонами коштів повинні залишатися на
місцях, а не перераховуватися в Київ.

2. Провести реформу місцевого самоврядування,
значно розширивши права регіонів відповідно до
принципу субсидіарності та Європейської хартії міс-
цевого самоврядування. 

3. Скасувати місцеві державні адміністрації, на-
давши право обласним та районним радам формува-
ти власні виконавчі комітети.

4. Зберегти статус української мови як єдиної дер-
жавної. Гарантувати російській мові, іншим мовам
національних меншин офіційний статус в регіонах,
де за це виступає переважна більшість громадян.

5. Сприяти загальному порозумінню між церква-
ми, гарантувати рівні права та однакове ставлення
до всіх релігійних конфесій, не допускати втручання
держави у внутрішні справи церков.

УСПІШНА МОЛОДЬ — 
ГАРАНТІЯ ОНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

1. Забезпечити відразу після стабілізації фінансо-
во-економічної ситуації підвищення стипендій для
студентів до рівня прожиткового мінімуму, їх регу-
лярну індексацію.

2. Запровадити державні гранти на отримання ви-
щої освіти як в Україні, так і у провідних універси-
тетах світу.

3. Вдосконалювати систему зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, як доведену на практиці гарантію
захисту від корупції при вступі до вузу.

4. Заборонити платні послуги для студентів-бюд-
жетників. Виключити можливості свавільного підви-
щення оплати навчання для студентів-контрактни-
ків.

5. Гарантувати перше робоче місце випускникам
ВНЗ, котрі навчалися за держзамовленням.

6. Відновити роботу закритих попередньою владою
шкіл та дитсадків, почати повернення їх приміщень
місцевим громадам.

***
Вірю, що спільними зусиллями, терпінням і важ-

кою працею, єдністю та силою духу ми зможемо за-
хистити нашу країну, відновити її економічну могут-
ність, вплив та авторитет.

Разом ми зробимо так, щоб кожен громадянин на-
шої багатоманітної держави почував себе комфор-
тно і безпечно на своїй землі. 

Ми такі різні, але ми — одна-єдина Україна.
Ми будемо щасливими.

Програма кандидата 
в Президенти України 

Симоненка Петра Миколайовича
Від України для олігархів — 

до України для народу!
Кривава боротьба олігархічних кланів за владу не

тільки загострила всі проблеми, але й поставила Ук-
раїну на межу втрати суверенітету і територіальної
цілісності.

Під час лютневого перевороту народ дозволив ви-
користати себе, і замість одних олігархів до влади
прийшли інші.

Перші кроки нової-старої влади засвідчують, що
вона діє за старими рецептами в інтересах багатіїв і
на вимоги Америки, Європи. Прийняті під їх тиском
так звані «реформи» призвели до руйнування віт-
чизняної економіки, знищення найкращих у світі
суспільних систем охорони здоров’я та освіти, соці-
ального забезпечення та захисту. 

За їх безпосередньої участі та фінансового забез-
печення націонал-екстремісти, недобитки пособни-
ків німецьких фашистів часів Великої Вітчизняної
війни приведені до влади, а вкінець зіпсовані відно-
сини з Росією доведені до військового протистояння.

Захід керується виключно своїми корисливими
геополітичними та економічними інтересами. Украї-
ні відведена роль ресурсної території та постачаль-
ника дешевої робочої сили.

Враховуючи це, в разі обрання на чолі держави всі
зусилля спрямую на подолання головних загроз, що
нависли над Україною:

• небезпеки втрати державності, розколу країни;
• настання фашизму і агресивного націоналізму;
• економічної катастрофи та перетворення Украї-

ни на сировинну колонію;
• остаточного знищення соціальних завоювань Ра-

дянської влади;
• втрати обороноздатності України;
• духовної і моральної деградації суспільства;
• проти криміналізації суспільства, на захист осо-

бистої безпеки громадян і гарантій прав людини.
В основі цих загроз — функціонування олігархіч-

ної кримінально-корупційної системи, яка привати-
зувала інститути державної влади, перетворила їх
на інструменти бізнесу та отримання надприбутків.

В переділі влади і власності олігархи об’єднались
з агресивними націонал-радикалами, відвертими
неонацистами.

Україна опинилась під зовнішнім управлінням За-
ходу, яке привело нашу країну на межу військового
протистояння з братнім російським народом.

Я переконаний, що потрібна ліквідація всевладдя
олігархів.

Тому моєю головною програмною позицією є лікві-
дація цієї політичної системи і побудова соціально
справедливої, відповідальної перед народом держави.

Відновити народовладдя — 
значить зберегти єдність країни

Свою діяльність на чолі держави зобов’язуюсь під-
порядкувати насамперед збереженню державності,
відновленню та утвердженню народовладдя. Країні
потрібна нова Конституція, яка поверне Україні на-
родовладдя, гарантуватиме громадянам України їх
громадянські, політичні, економічні та соціальні пра-
ва, стане основою політичної стабільності.

Конституційна реформа забезпечить:
— відновлення незалежних органів народного кон-

тролю над роботою держапарату, запровадження
механізму відкликання міністрів і депутатів усіх рів-
нів, розширення контрольних функцій парламенту;

— ліквідацію посади Президента, обласних, мі-
ських і районних державних адміністрацій, переда-
чу їх функцій виконавчим комітетам відповідних
рад, обраних всенародно;

— обрання депутатів рад за пропорційною систе-
мою з відкритими списками не дасть можливості
«грошовим мішкам» купувати мандати;

— ліквідацію депутатської недоторканності і при-
вілеїв депутатів, інших високопосадовців;

— прийняття нового закону про референдум;
— винесення усіх доленосних для народу питань

на Всеукраїнський референдум.
Діяльність радикальних націонал-екстреміст-

ських угруповань призвела до державного перево-
роту, відродження фашизму та загрожує єдності і
цілісності країни. Саме безкарна діяльність фашист-
ських молодчиків, попрання ними законних прав та
інтересів призвели до того, що населення Криму ви-
словилося за відділення від України. Цей удар по те-
риторіальній цілісності нашої держави — цілком на
совісті нинішньої влади.

Пропаганда фашизму і політичного екстремізму
повинна бути заборонена, поставлена поза законом
діяльність подібного роду організацій.

Враховуючи об’єктивно існуючі відмінності між різ-
ними регіонами країни та з метою збереження ціліс-
ності України, комуністи пропонують здійснити по-
етапний перехід до федеративного устрою України.

Для цього пропонуються такі конкретні заходи:
• перетворення Верховної Ради України на двопа-

латний парламент;
• реформа виборчого законодавства (обрання на-

родних депутатів за пропорційною системою, а чле-
нів Ради регіонів — по одномандатних округах);

• широке застосування інструментів прямої демо-
кратії (референдуми, народна ініціатива, імпічмент,
відкликання депутатів);

• виборність суддів базового рівня;
• формування бюджетів за принципом «знизу-вго-

ру»;
• реформа податкової системи (стягування подат-

ків за місцем виробництва);
• передача всіх місцевих питань (у тому числі пи-

тання про мову) на рішення органів місцевого та ре-
гіонального самоврядування.

Буде збережений і зміцнений державний статус
української мови, а російській мові надано статус
другої державної.

За відродження,  модернізацію 
і піднесення вітчизняної економіки

З метою забезпечення всебічного розвитку країни
наша партія запропонувала конкретну програму
економічних перетворень — Антикризову програму.

Нею передбачається:
• повернення у власність держави (націоналізація)

стратегічних галузей економіки;
• повернення державі контролю над надрами та

природними ресурсами України;
• законодавча заборона на купівлю-продаж земель

сільськогосподарського призначення (крім викупу
земельних ділянок у селян-пайовиків);

• модернізація економіки, технічне переозброєння
промисловості, сільськогосподарського виробництва,
будівництва, транспорту;

• державна підтримка і пільгові кредити вітчизня-
ним товаровиробникам;

• вкладення не менше 10% ВВП у вітчизняну фун-
даментальну науку, передові дослідні та технологіч-
ні розробки;

• виділення на розвиток села не менше 5% ВВП,
державна підтримка великотоварних сільгоспкоопе-
ративів, забезпечення гарантованого державного за-
мовлення на продукцію сільського господарства;

• припинення згубних для країни, кабальних кре-
дитних відносин з МВФ;

• перегляд дискримінаційних умов членства Ук-
раїни у Світовій організації торгівлі (СОТ), закриття
економічних кордонів для імпорту низькоякісного
ширвжитку;

• реалізація перспективних, конкурентоспромож-
них спільних українсько-російських проектів у
ядерній енергетиці, авіабудуванні, суднобудуванні,
освоєнні космосу;

• введення прогресивного податку на доходи бага-
тих і надбагатих, також податок на предмети розко-
ші;

• закриття «офшорів», обкладення податками
всього капіталу, виведеного за кордон;

• запровадження державної монополії на вироб-
ництво алкоголю і тютюнових виробів;

• прозора і чесна система державних закупівель,
подолання корупції в розподілі бюджетних коштів;

• зниження податків для підприємців, які займа-
ються реальним виробництвом, будують нові під-
приємства, створюють нові робочі місця;

• скасування ПДВ (податок на додану вартість) для
товарів і послуг першої необхідності (основні про-
дукти);

• прийняття нового Трудового кодексу, який вста-
новить реальні гарантії гідної оплати та умов праці,
відпочинку та оздоровлення;

• скасування антиконституційної Пенсійної ре-
форми;

• збільшення прожиткового мінімуму на основі ре-
альної вартості споживчого кошика;

• реальна індексація прожиткового мінімуму, пен-
сій, зарплат, соціальних виплат з випередженням
зростання інфляції;

• збереження існуючої системи пільг для соціально
незахищених верств населення, посилення її вве-
денням додаткової адресної допомоги;

• відновлення справедливих цін на комунальні по-
слуги. Плата за житло не повинна перевищувати
10% доходів сім’ї;

• збільшення витрат на охорону здоров’я і освіту
до середніх світових показників — 5-6% від ВВП,
скасування антинародної медичної реформи, забо-
рона на закриття лікарень, поліклінік і ФАПів;

• забезпечення громадського якісного, безкоштов-
ного медичного обслуговування;

• забезпечення безоплатної освіти, ліквідація де-
фіциту місць у дитячих дошкільних установах, га-
рантування першого робочого місця всім випускни-
кам вищих навчальних закладів.

За ефективну позаблокову зовнішню політику
Лютневий державний переворот призвів до того,

що внутрішня і зовнішня політика України перейш-
ла під повний контроль Заходу, насамперед Сполу-
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чених Штатів Америки. Україна стала заручницею
геополітичних розборок між Заходом і Росією.

У боротьбі за відновлення суверенітету і незалеж-
ності країни зовнішньополітичний курс країни буде
визначатися виключно інтересами громадян Украї-
ни, її національними інтересами.

Пріоритетом зовнішньої політики буде підтримка
рівноправних, взаємовигідних відносин України з
усіма країнами, розширення числа союзників і по-
стійних партнерів.

Необхідно зробити все для відновлення добросу-
сідських відносин з державами СНД, насамперед з
Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Інтересам країни на даному етапі найповніше від-
повідає нейтральний, позаблоковий статус України.

Сьогодні найважливішим, невідкладним завдан-
ням є відновлення нормальних, добросусідських від-
носин з Російською Федерацією, мирне врегулюван-
ня конфлікту, який завдав величезної шкоди нашим
обом країнам, їх позиціям у світі.

Трагічна сторінка в історії наших братніх народів
повинна бути закрита раз і назавжди.

Кожен повинен бути впевнений,  
що держава його захистить

Особливе занепокоєння викликає те, що через
двадцять з лишком років українська армія виявила-
ся розваленою і небоєздатною. Військова техніка мо-
рально і технічно застаріла.

Відроджувати Збройні сили почнемо із забезпе-
чення військовослужбовців житлом, гідним рівнем
матеріального забезпечення та соціальних гарантій.
Оборонно-промисловий комплекс країни буде пра-
цювати насамперед на забезпечення вітчизняних
Збройних сил сучасною бойовою технікою та озбро-
єнням.

Вважаю за необхідне забезпечити, щоб у країні
працювала сила закону, а не право сили. Будь-які
незаконні збройні формування, під яким би прапо-
ром вони не виступали, будуть роззброєні, а їх учас-
ники, які вчинили злочини, притягнуті до відпові-
дальності. Держава гарантуватиме громадянам спо-
кій і захищеність.

Наша незмінна позиція полягає в тому, що Україна
— це багатонаціональна держава, де не повинно бу-
ти місця проявам переваги однієї нації над іншою,
расизму, будь-яким формам ксенофобії. Право гро-
мадян на свободу думки, свободу вираження полі-
тичних і релігійних поглядів повинне не тільки дек-
ларуватися, але і строго дотримуватися.

Переконаний, народ України, об’єднавшись, скине
диктатуру олігархії і побудує справді демократичну
соціально справедливу державу для народу. Злидні,
корупція, соціальна нерівність, бандитизм, націо-
нальна нетерпимість будуть викоренені з життя ук-
раїнського суспільства. У центрі уваги буде людина
праці, чиїм розумом і руками створюються всі цін-
ності на Землі. Країна буде повернута народові.

В ім’я цього закликаю виборців віддати свої голоси
за кандидата від Комуністичної партії України.

28.03.2014 П.М. Симоненко

Жити по-новому!
Передвиборна програма 

кандидата на пост Президента України 
Петра Порошенка

Євромайдан повстав, коли тодішня влада в остан-
ній момент відмовилася підписати угоду з ЄС, але то
був лише привід. Причина ж у тому, що в народу ур-
вався терпець. На площі й вулиці вийшли люди, які
не хочуть і далі так жити, як жили досі. «Так жити
не можна!», — сказали вони. Докорінних змін потре-
бують як країна в цілому, так і кожний громадянин
окремо. Але ми не зможемо змінити Україну, якщо
не змінимося самі, не поміняємо свого ставлення до
власного життя і до життя цілої держави. У тому, що
країна в такій кризі — є частка відповідальності
кожного. Настав час дати чітку відповідь, що зна-
чить для нас «жити по-новому»?

Жити вільно!
Ми, українці, хочемо бути вільними. Тому будь-які

спроби поневолення, зовнішнього чи внутрішнього,
отримують від нас гідну відсіч, що доведено Майда-
ном та боротьбою проти російської агресії.

Свобода народу залежить від способу,у який він
взаємодіє із владою. Слід створити дієві механізми
громадського, правового і політичного контролю за
діями влади. Елементом такого контролю є можли-
вість для громадян отримати вичерпну інформацію
про рішення державних органів та органів місцевого
самоврядування. Такими ж відкритими мають бути
кадрова політика і діяльність кожного чиновника і
високопосадовця, його статки й доходи, витрати дер-
жслужбовців та їхніх сімей.

Для того, щоб все це забезпечити,потрібна низка
змін у політичній системі. Мій план дій у цій сфері
буде наступний. 

Стану гарантом збереження щойно відновленої
парламентсько-президентської форми правління, за
якої Уряд формується коаліцією фракцій та депу-
татів. Не претендуватиму на повноваження більші,
ніж ті, на які ви мене оберете.

Забезпечу повне перезавантаження влади. Докла-
ду всіх зусиль у рамках своїх конституційних повно-
важень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові
парламентські вибори суто на пропорційній основі за
відкритими списками. 

Має відбутися децентралізація влади. Громади на
місцях отримають більше прав і грошей на реаліза-
цію повноважень. Виконавча влада в областях нале-
жатиме не призначеним згори «губернаторам», а ви-
конкомам, сформованим облрадами, обраними
людьми. При обов’язковому збереженні та зміцненні
єдиного гуманітарного українського простору в мов-
но-культурній сфері, в освіті, в політиці історичної
пам’яті обов’язково враховуватиметься специфіка
кожного регіону. Але Україна залишиться при цьо-
му унітарною, соборною державою. 

Міських голів пропонуватиму обирати в два тури,
щоб на ці посади потрапляли не випадкові люди, а ті,
які мають підтримку більшості громади. 

У якості першочергового внесу до Верховної Ради
закон про парламентську опозицію. 

Структура власності ЗМІ стане прозорою, а кон-
курентне середовище в цій сфері — посилене. Ство-
рення суспільного телебачення є на порядку денно-
му як невідкладне питання. 

Окремо наголошую на неухильному дотриманні
прав всіх національних меншин. Особливу увагу слід
надавати захисту українців Криму та кримських та-
тар як корінного народу Криму. 

Жити вільно — значить і вільно користуватися
рідною мовою. Керуватимуся статтею 10 Конститу-
ції, яка визначає українську мову як державну, але
особливо наголошує на правах російської мови та га-
рантує вільний розвиток усіх мов. Вважаю за до-
цільне з метою забезпечення єдності української по-
літичної нації зберегти існуючий статус-кво в мов-
ному питанні.

Можливість вільно подорожувати до Європи дасть
якнайшвидше запровадження безвізового режиму з
ЄС протягом уже першого року мого президентства.
До кінця ж терміну моїх повноважень розраховую
добитися необхідних політичних рішень з боку ЄС та
розпочати переговори про повноцінне членство Ук-
раїни в Європейському Союзі, щоб жити в «сім’ї
вольній, новій».ЄС для нас не ціль, а інструмент, щоб
змінити країну і запровадити в ній європейські стан-
дарти. 

Жити безбідно!
Бідній людині важко бути вільною, тому що над

нею постійно висить безвихідна потреба обміняти
свободу на хліб насущний. Тому будувати демокра-
тію означає творити суспільство заможних людей.

Україна має все необхідне, щоб забезпечити до-
бробут. Ми вміємо і хочемо жити власною працею,
здатні бути творчими та інноваційними, вчимося не
бути заздрісними і щиро радіти успіху сусіда чи ко-
леги. Але ми втрачаємо можливості й досі пасемо за-
дніх. Чому? Тому що на відміну від нас країни Цен-
тральної та Східної Європи будують економіку віль-
ної конкуренції, нових ідей, ділової ініціативи, напо-
легливої праці і постійного самовдосконалення. В та-
кій системі найрозумніші, найпрацьовитіші і най-
енергійніші не ховають свої гроші в подушку, а ін-
вестують їх в нові бізнеси, даючи тим самим роботу
і шанс на успіх тисячам і мільйонам своїх співвітчиз-
ників.

Керуючись заповітом «і чужому научайтесь, й сво-
го не цурайтесь», ретельно вивчив і обов’язково ви-
користаю позитивні досягнення країн Балтії, По-
льщі, Чехії, Словенії, Словаччини, Грузії. Маю і
власний досвід в економіці як господарник, який сво-
го часу створив чимало робочих місць. Добре знаю,
як примножити наше національне багатство та на-
повнити бюджет. 

Усі політичні програми, які ви досі читали, були
про манну небесну, але вона так і не випала. Звичай-
но, я за збільшення зарплат, пенсій і стипендій. За
збереження і примноження всіх соціальних виплат,
передбачених чинним законодавством, «дітям вій-
ни», «афганцям», «чорнобильцям», інвалідам, одино-
ким мамам, сиротам. Я за потужні грошові вливання
в освіту. За доступність кваліфікованої медичної до-
помоги для всіх громадян. На все це витрачатимемо
гроші, щойно ми їх отримаємо, збудувавши нову
економіку. І хоча управління економічними проце-
сами належить до компетенції Уряду, Президент як
гарант Конституції, прав і свобод зобов’язаний ство-
рити умови для вільної інноваційної економіки та со-
ціальної справедливості. Що для цього треба? 

Реформувати правоохоронну систему (суди, мілі-
цію, СБУ, прокуратуру) — значить, створити пере-
думови успішності всіх змін, в тому числі й в еконо-
міці. Тільки незалежний суд може забезпечити за-
хист прав та свобод і недоторканість власності, що
важливо для притоку в країну інвестицій. 

Антимонопольний комітет має стати ключовим
економічним регулятором. Поле його діяльності —
від забезпечення вільної конкуренції у великому
бізнесі до гарантій малому підприємництву. Так са-
мо це стосується якості та вартості послуг в жит-
лово-комунальній сфері, де теж орудує жахлива
монополія.

Зняти«корупційний податок» на економіку. Соці-
ально відповідальний бізнес має платити податки до
бюджету, а не хабарі окремим чиновникам. Кількість
податків слід скоротити, ставки — зменшити, всі оф-
шори — перекрити.

Ще на досить тривалий час зберегти систему спро-
щеного оподаткування для малого та середнього біз-
несу. Створити свою справу, взяти відповідальність
на себе — це теж жити по-новому. 

Забезпечити доступ української продукції на сві-
тові ринки. Якнайшвидше підписати економічну час-
тину Угоди з ЄС (про зону вільної торгівлі) та в стис-
лі терміни реалізувати її положення, які по суті є ці-
лісним планом економічних реформ в Україні. 

Аграрна галузь може стати точкою прориву для
української економіки. 

Жити чесно!
В Україні мають восторжествувати принципи пра-

вової держави та справедливості. Ці принципи ви-
магають наявності прозорої і несуперечливої зако-
нодавчої бази, доступного, справедливого, неуперед-
женого і змагального судочинства, невідворотності
покарання за злочин, гарантій дотримання основних
прав особи, обмеження втручання держави в при-
ватне і громадське життя. 

Пріоритетними завданнями на цьому шляху сьо-
годні є:

Антикорупційна люстрація судових, правоохорон-
них, податкових і митних органів.

Встановлення публічного контролю за призначен-
ням і діяльністю суддів і створення системи їхнього
автономного функціонування, незалежного від зако-
нодавчої та виконавчої гілок влади.

Формування професійного корпусу державних
службовців, їх соціальний захист та посилення від-
повідальності.

Усвідомлення, що пропонувати та давати хабар
так само аморально, як його вимагати та брати. Ут-
вердження в якості свого роду національної ідеї не-
терпимості до корупції. 

Жити безпечно!
Для того, щоб громадяни жили безпечно, новий

Президент повинен боронити країну від зовнішньої
агресії. Не допустити в суспільстві чвар і провокацій
на ґрунті мови, ідеології, релігії. Захистити кожну
родину, місто, вулицю від насильства. 

Пріоритетом стануть політична та дипломатична
боротьба за повернення тимчасово окупованого Кри-
му, збереження територіальної цілісності України,
для чого глава держави повинен чути голос кожного
регіону нашої соборної країни. 

Уроки останніх місяців свідчать: Україна сама му-
сить забезпечити свою оборону. Планую істотне, в
рази і порядки, збільшення витрат на відновлення,
модернізацію та посилення Збройних Сил та інших
структур, від яких залежить захист від зовнішньої
агресії. Історія вчить: «Хто не хоче годувати свою
армію, той годує чужу» або «Хочеш миру — готуйся
до війни». Часи невиправданого пацифізму минули.
Зміцнення обороноздатності країни має стати за-
гальнонаціональною справою, ділом всіх та кожного.
Наш ВПК здатний задовольнити більшість потреб
армії і дати поштовх реіндустріалізації — відрод-
женню промислового потенціалу України.

Майбутній вступ України до ЄС розглядаю в то-
му числі і як додаткову гарантію безпеки України
в рамках єдиного європейського безпекового про-
стору. 

Водночас громадяни України не зможуть почува-
тися у безпеці, поки ми не врегулюємо наші стосунки
з Росією. Використаю повною мірою весь свій дипло-
матичний хист та політичний досвід, щоб забезпечи-
ти деескалацію конфлікту, уникнути війни та збе-
регти мир, знайти прийнятні способи співпраці з Ро-
сією, насамперед економічної — але з урахуванням
незворотності нашого європейського вибору та тери-
торіальної цілісності України. 

Окремої ваги питання — забезпечення енергетич-
ної незалежності, диверсифікація поставок газу.
Зниження споживання енергії — наша спільна спра-
ва, яка починається з такої простої дії, як, виходячи,
вимкнути світло, а завершується модернізацією під-
приємств та виробництв із одночасним зниженням
енергоємності.

***
Жити по-новому — це покладатися перш за все на

власні сили. За нас нашу роботу ніхто не зробить!
Я вірю, що ми здатні почути й зрозуміти один од-

ного. Здатні об’єднатися заради достойного майбут-
нього України, заради спільної перемоги.

Бажання і готовність українців жити по-новому —
ось основний ресурс національного розвитку і голов-
на запорука успіху.
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СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

кандидата на пост Президента України
Гриненка Андрія Валерійовича

Україна — суверенна парламентсько-президент-
ська республіка, територіально неділима. 23 роки не-
залежності показали, що українці — це незламний,
гордий та мудрий народ, який вже втомився жити
«по-cтарому».

Саме тому назріла необхідність докорінних змін у
відносинах між владою та народом. Ці зміни мають
базуватися на якісно нових засадах: безумовній цін-
ності честі та гідності кожної людини, її прав і сво-
бод, рівності усіх перед законом, єдності та неділи-
мості країни.

Лише за таких умов буде розкрито потенціал дер-
жави й забезпечено можливості для добробуту кож-
ного.

Сьогодні в країні відбуваються докорінні зміни на
всіх рівнях, і ми, як справжні патріоти, маємо вклю-
читися в цю роботу для того, щоб розбудувати нашу
країну та зробити її процвітаючою. Україна — це
наш спільний дім, де мають жити щасливі люди!

Задля досягнення поставлених цілей необхідно:
Забезпечити наповнення державного бюджету
Терміново знищити кримінальні схеми у галузях:
- видобутку газу, нафти, вугілля та інших корис-

них копалин;
- державних закупівель;
- проведення державних тендерів;
- приватизації;
- відшкодування експортного ПДВ;
- імпорту товарів (ліквідувати «чорний» імпорт);
- операцій із землею.
Це дозволить:
- збільшити прибуткову частину бюджету;
- скоротити видаткову частину бюджету;
- зберегти державну власність, що ще не була роз-

грабована;
- змусити бюджет працювати в інтересах усіх гро-

мадян.
Реформувати кредитно-фінансову сферу

Невідкладно зруйнувати механізми фінансового
рабства, а саме:

- зупинити отримання нових державних позик на
старих умовах, адже такі кредити тягнуть країну в
боргову прірву й не вирішують проблем у економіці
та соціальній сфері;

- скорегувати реформи, які рекомендує МВФ, та-
ким чином, щоб вони не зробили бідних ще бідніши-
ми;

- повернути довіру вкладників до банківської сис-
теми України;

- розслідувати історію старих кредитних зо-
бов’язань на суму 70 мільярдів доларів США;

- звернутися до всіх країн-кредиторів: якщо вони
дійсно бажають допомогти Україні, то мають тимча-
сово зупинити нарахування відсотків за старими
кредитними зобов’язаннями; 

- спрямувати фіскальні органи на повернення роз-
грабованих бюджетних коштів, 10% від суми коштів,
що будуть повернені, спрямувати на сплату премій
працівникам усіх силових відомств.

Це дозволить:
- повернути в країну мільярди, які було вкрадено;
- залучити фінансові ресурси населення;
- зменшити видаткову частину бюджету за раху-

нок зменшення сплати по відсотках за зовнішніми
кредитами.

Створити умови для розвитку бізнесу,  
науки й виробництва

Знизити фіскальний тиск на платників податків.
Знищити державне рейдерство.
Провести податкову амністію для бізнесу та гро-

мадян країни.
Ввести мораторій на перевірки реального бізнесу.
Ліквідувати «податкові ями» та «конвертаційні

центри».
На час виходу країни з економічної кризи встано-

вити пільгову систему оподаткування бізнесу.
Звільнити від податків на 5-8 років новоутворені

виробництва.
Розробити та прийняти державну програму роз-

витку технологій енергозбереження та альтернатив-
ної енергетики.

Посилити заходи економічного стимулювання ви-
користання альтернативних джерел енергопоста-
чання: «зелені» тарифи для підприємств, які части-
ну свого прибутку спрямовують на екологічні про-
грами.

Стимулювати підприємства, які використовують
альтернативні джерела енергії, енергозберігаючі та
чисті технології виробництва, а також інвестують у
видобуток енергоносіїв в Україні.

Встановити мінімальні зарплати та пенсії на рівні,
який гарантує повноцінне життя, а не виживання.

Забезпечити недоторканність приватної власнос-
ті.

Інвестувати гроші в освіту та розвиток молодих
фахівців. Кадри вирішують усе!

Це дозволить:
- вивести з тіні багатомільярдні грошові потоки;
- надати поштовх розвитку усіх сфер бізнесу і ви-

робництва;
- активно розвивати агропромисловий комплекс

України;
- залучити до України інвестиції;
- збільшити прибутки бюджету на 200—300 мі-

льярдів гривень;
- збільшити ВВП;
- оптимізувати апарат державних службовців;
- створити нові робочі місця на виробництві;
- збільшити зарплати працівникам МВС, прокура-

тури, СБУ, Міноборони щонайменше у 5 разів;
- збільшити зарплати вчителям, медикам та на-

уковцям щонайменше у 3—5 разів;
- збільшити пенсії в 2 рази;
- збільшити витрати на оборону, науку, медицину,

освіту.
Подолати корупцію

Встановити контроль громадян над державою.
Кожному урядовцю слід пам’ятати, що єдиним дже-
релом влади в Україні є український народ!

Знищити умови для розвитку корупції, а саме —
припинити практику розподілу державних посад з
мізерними окладами. 

Створити систему обов’язкової публічної бюджет-
ної звітності, за якої кожен громадянин зможе в ре-
жимі реального часу стежити за доходами і витра-
тами бюджетів всіх рівнів.

Забезпечити прозорість системи державних заку-
півель.

Провести повну люстрацію влади, розірвавши
«кругову поруку» бізнесу-політики-влади. Заповни-
ти звільнені вакансії спеціалістами, відібраними ви-
ключно на основі прозорого і відкритого конкурсу за
принципами доброчесності і професіоналізму.

Ухвалити Закон «Про державний фінансовий кон-
троль за декларуванням доходів і їх витрачанням
особами, уповноваженими на виконання функцій
держави, членами їх сімей та близькими родичами».

Запровадити механізм відкликання депутатів всіх
рівнів.

Повернути довіру до судової гілки влади шляхом
проведення судової реформи.

Суди повинні бути справедливими!
Зняти депутатську недоторканність. Депутати всіх

рівнів мають відповідати перед законом так само, як
і будь-який пересічний громадянин.

Це все дасть можливість очистити владу всіх рів-
нів від корупціонерів та здирників.

Безпека і оборона країни
Україна має стати членом колективної безпеки. 
Завершити перехід Збройних Сил України на кон-

трактну форму служби.
Зосередитись на технічній модернізації армії та на

піднятті престижу Збройних сил України.
Охорона здоров’я

Поетапний перехід на систему обов’язкового ме-
дичного страхування, гарантованого державою.

Щорічно збільшувати бюджетну підтримку ін-
фраструктури здорового способу життя, фізичної
культури й спорту.
У кожного з нас є воля! Будьмо разом!
Слава Україні!
З повагою,
Андрій Гриненко 

ВИБОРЧА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ 

ОЛЕГА ЦАРЬОВА
Дорогі мої співвітчизники!
Шановні мої виборці!
Країна стоїть на краю прірви, загострилися полі-

тична та соціальна нестабільність, економічна криза,
над країною висить загроза небезпеки громадян-
ської війни — в такій ситуації я не можу стояти ос-
торонь і дивитися на те, що відбувається, та обмежу-
ватися лише публічними оцінками і телевізійними
інтерв’ю. Я прийняв рішення балотуватися в Прези-
денти України. 

Останні місяці були важкі для всіх нас і кожен міг
усвідомити, які принципи і цінності ми готові захи-
щати і відстоювати спільно. Я щиро вдячний усім за
підтримку, за довіру і сміливість йти до кінця, не ля-
каючись політичних репресій та провокацій. Я розу-
мію, що ми тільки на початку шляху, але я відверто
можу дивитися в очі людям, бо завжди жив і надалі
буду жити згідно з православною вірою і принципа-
ми, які проголошував. Так вчили мене в школі, так
вчило мене життя, таким виховали мене батьки. 

Я йшов у шахтарських колонах в «помаранчево-
му» Києві в 2004 році. Стояв разом з однопартійцями
на шляху частин ОМОНу в 2007-му, коли Віктор
Ющенко розпустив парламент і направляв до сто-
лиці внутрішні війська. Боровся з фашистами і на-
ціоналістами всіх мастей, захищав наших хлопців в
«Беркуті», які ризикували життям заради нашої

безпеки. Я завжди відстоював нашу співпрацю з Ро-
сією, російську мову і нашу велику спільну історію -
історію великих перемог і звершень, досягнення
батьків і дідів.

Ми — народ-переможець, народ, який розгромив
фашизм, народ, який побудував Дніпрогес і Магніт-
ку, першим підкорив космос, але нас намагаються
позбавити коріння, історичної пам’яті, нам намага-
ються нав’язати ідеологію споживання, перетво-
рюючи нас на дрібних крамарів, човників та гастар-
байтерів. Нам нав’язали почуття провини за радян-
ське минуле, так і не зумівши за більшістю показни-
ків досягти радянського обсягу виробництва і рівня
соціальних стандартів радянської людини.

За останні 20 років були фактично зруйновані
промисловість і сільське господарство, соціальна
сфера, культура та освіта. У країні немає порядку і
стабільності, справедливості і закону. Люди страж-
дають від браку найнеобхіднішого, від байдужості
чиновників, від корупції,від елементарної неповаги
до простої людини. Ми повинні повернути початко-
вий сенс слову «колективізм», навчитися відстою-
вати інтереси громадськості, ми повинні повернути
в повсякденне життя уявлення про мораль і мо-
ральність.

Прийшов час сказати відкрито і чесно про те, що
нам необхідно кардинально змінювати всю систему
державного устрою і влади, щоб зберегти цілісність
і стабільність у країні.

1. Нам необхідно провести адміністративну рефор-
му і децентралізацію бюджетної системи , регіони
повинні отримати ширші повноваження для реалі-
зації регіональної політики.

2. Нам необхідно провести нові вибори до Верхов-
ної Ради України за системою відкритих партійних
списків.

3. Необхідно на законодавчому рівні позбавити не-
доторканності всіх посадових осіб — перед законом
і судом всі повинні бути рівні.

4. Нам необхідно прийняти закон про обов’язок
декларування своїх витрат чиновників і депутатів
всіх рівнів.

5. Необхідно відокремити бізнес від політики, олі-
гархи мають бути позбавлені можливості тримати
кишенькових політиків та міністрів.

6. Ми повинні зробити все для того, щоб економічне
і гуманітарне співробітництво з нашими сусідами —
ЄС і Росією — не розривало країну на частини. Нам
необхідно домогтися максимально відкритого торго-
вельного та виробничого співробітництва промисло-
вості Південного Сходу з країнами-членами Митно-
го союзу.

7. Ми повинні домагатися того, щоб українські гро-
мадяни могли безперешкодно, без зайвої візової тя-
ганини подорожувати не тільки до країн ЄС, але і по
всьому світу.

8. Нам необхідно на законодавчому рівні закріпити
неможливість власників ЗМІ втручатися в редакцій-
ну діяльність журналістських колективів та підняти
відповідальність журналістів за поширення завідо-
мо неправдивої інформації.

9. Нам необхідно заново створювати власну силь-
ну армію, здатну захищати цілісність і непоруш-
ність наших кордонів. Необхідно підняти на належ-
ний соціальний рівень статус офіцерів української
армії.

10. Ми повинні нарешті прийняти той факт, що
Україна є багатонаціональною державою, і ми по-
винні як на законодавчому рівні, так і в повсякден-
ному житті забезпечити рівні права для представ-
ників усіх національностей і народностей. Ми по-
винні рішуче припиняти будь-які крайні форми
прояву домінування однієї національності над ін-
шими, і не допускати навіть найменших проявів
ксенофобії та будь-яких інших форм дискримінації
за національними, культурними або конфесійними
ознаками. Ми повинні дуже серйозно поставитися
до спроб відродження на території нашої країни па-
ростків фашизму і крайніх форм націоналізму.
Представники цих рухів, камуфлюючи свої справ-
жні погляди під шатами так званого українського
патріотизму, несуть у наше суспільство ідеї війни
та розрухи.

11. Нам необхідно позбутися боргової залежності з
боку інших країн, ми — працьовитий і самодостатній
народ, і нам необхідно навчитися жити за коштами,
а не стояти з протягнутою рукою, випрошуючи чер-
гову подачку у західних країн.

Я не буду займатися підкупом або обіцяти нездійс-
ненне, — вам це пообіцяють інші.

Я обіцяю працювати разом з вами, працювати на-
пружено, щодня і результативно, бути завжди на
вашому боці, мої шановні виборці.

Для цього і прошу вашої підтримки та вашої дові-
ри. Буду робити все від мене залежне, щоб виправ-
дати високе звання народного обранця, щоб захис-
тити інтереси кожної людини та інтереси мого рід-
ного краю.

З вдячністю і повагою прийму ваш вибір.
Олег Царьов
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Передвиборна програма 
кандидата на пост Президента України

Богомолець Ольги Вадимівни
В умовах зовнішньої агресії у нас є вибір. Або зро-

бити швидкі та ефективні реформи і стати країною
нового якісного рівня з відповідальною та професій-
ною владою, справедливою соціальною системою та
боєздатною армією, або використовуючи віроломну
агресію сусіда відмовитися від необхідних реформ
та зберегти ту систему влади, яка дозволяє чинов-
никам бути неконтрольованими, дозволяє їм збага-
чуватись на бідах мого народу. 

Я дам громадянам право відкликати чиновників,
правоохоронців, суддів і політиків, які перейшли ме-
жу закону і моральності.

Система влади буде такою, щоб не було спокуси
корупції, щоб ми не вибирали хорошого «царя» чи
«гетьмана», а могли мати ефективного керівника,
який би служив народу і ніс відповідальність за свої
дії перед народом, щоб в управлінні державою ос-
новними критеріями були професійність, патріотизм
і відповідальність, а не вміння і бажання контролю-
вати фінансові потоки, щоб політика перестала бути
синонімом підлості, зрадництва, корупції та швид-
кого збагачення.

У владу мають йти люди, які будуть служити гро-
мадам і державі, а не заробляти гроші на Державно-
му бюджеті. У Верховну Раду мають йти люди, які
приймають закони, а не зберігають і нарощують свої
статки. 

Я маю організаційний досвід і довіру людей.. Я бу-
ла в епіцентрі бойових дій і рятувала життя людей
по обидві сторони барикад. Я не боюся у своїй коман-
ді мати розумних і професійних людей. Мій досвід
допоможе мені врятувати країну у цей важкий пе-
ріод. Моя країна хвора і її треба лікувати. Діагноз
зрозумілий — це корупція і безвідповідальність. 

Я,  Ольга Богомолець,  готова взяти на себе від-
повідальність за долю України та даю Клятву
Державотворця. 

Я клянуся чесно і віддано служити народу Ук-
раїни,  берегти його цінності,  дбати про його захист
і добробут,  справедливість,  соціальну відпові-
дальність,  гідність і єдність держави — нової дер-
жави — без корупції,  зловживань і брехні.

З вірою у Бога, з надією у серці, з любов’ю до краї-
ни Я ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:

1. З оновленим Українським парламентом створи-
ти високопрофесійний Уряд, який займе активну,
миротворчу, євроінтеграційну зовнішню і внутріш-
ню політику в інтересах збереження цілісності, роз-
будови конкурентоздатної та обороноздатної Украї-
ни.

2. Об’єднати громадян усіх регіонів України навко-
ло спільних і справжніх цінностей: подолання і уне-
можливлення корупції, захисту і розбудови спра-
ведливої, успішної, соціально відповідальної держа-
ви.

3. Розбудувати, захистити, зцілити і укріпити Ук-
раїнську Державу — вільну і незалежну економічно,
енергетично і духовно. 

4. Впровадити державну програму, яка дозволить
продовжувати тривалість життя громадян України
та створити в усіх регіонах України територіально
доступну, ефективну, професійну систему охорони
здоров’я із застосуванням новітніх діагностичних і
лікувальних технологій.

5. Створити в усіх регіонах України територіаль-
но доступну, якісну, конкурентну, сучасну систе-
му базової освіти і забезпечити державні переду-
мови для отримання європейської освіти нашими
дітьми.

6. Розбудувати громадянське суспільство з надан-
ням розширених прав територіальним громадам,
розробити і втілити засоби впливу громадянського
суспільства на владу, створити інструменти для кон-
тролю за діями влади і чиновників. Ініціювати при-
йняття Закону України про Майдан, як інструмент
громадянського впливу на владу. 

7. Створити пріоритетні умови для розвитку віт-
чизняного виробництва і вітчизняного підприємниц-
тва, а також справедливі, рівно доступні умови ве-
ликого, середнього та малого бізнесу, які забезпе-
чать нові робочі місця та розвиватимуть конкурен-
тоспроможну економіку. Створити умови для повер-
нення трудових мігрантів в Україну.

8. Підтримати пріоритетний розвиток екологічно
чистих та енергозберігаючих технологій, агропро-
мислового комплексу, ІТ та високоточних техноло-
гій, транспортної та туристичної галузі. 

9. Запровадити електронні сервіси для громадян, в
тому числі «електронний Уряд» та «електронну де-
мократію»  та впровадити у суспільство нову модель
справедливого відкритого виборчого процесу без по-
літичної корупції і залежності від олігархів. Ще у
2014 році провести позачергові вибори до Верховної
Ради України.

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата на посаду Президента України 

Королевської Н.Ю.
Мирний розвиток без соціальних потрясінь

Українська держава переживає історичні часи.
Український народ довів,  що є справжнім джере-
лом влади в країні і готовий відстоювати свою не-
залежність,  суверенітет та право на гідне життя.

Разом ми побудуємо демократичне заможне сус-
пільство. Але для цього ми мусимо діяти розумно і
не припуститися помилок минулого. Треба якнай -
швидше перейти від взаємних звинувачень і розпа-
лювання ворожнечі до виконання завдань, що об’єд-
нають народ та державу і забезпечать рух України
вперед!

Ми маємо усвідомити, що першою і найголовні-
шою цінністю держави є Людина, де б вона не меш-
кала, якою б мовою не говорила і чим би не займали-
ся її батьки, діди та прадіди. І саме навколо Людини
ми маємо будувати нову країну, а за показник успі-
ху брати добробут кожного, хто вважає Україну сво-
їм Домом.

Ідучи на вибори Президента, я відповідально за-
являю:

● Україна була,  є і буде суверенною та унітарною
державою. Будь-які заклики до розколу країни
— неприпустимі;

● Україна має стати державою сильних громад,
де більшість повноважень та ресурсів належать
місцевому самоврядуванню, а не центральному
Уряду в Києві;

● Україна має стати країною миру та спокою,  со-
ціальної справедливості,  ефективної економіки
та процвітаючого бізнесу.

Усіх нас чекає непростий шлях перетворень. Вони
стосуватимуться нас усіх і кожної людини. Але
будь-які зміни повинні відбуватися для Людини і
народу,  а не так,  як сьогодні пропонує влада: за ра-
хунок Людини чи народу.

Сьогодні чиновники з уряду за кредит МВФ готові
продати майбутнє громадян. Заради чергового тран-
шу, вони готові забрати пенсії у пенсіонерів, змен-
шити державні допомоги сім’ям з дітьми, зекономи-
ти на вчителях, лікарях та найуразливіших грома-
дянах.

Я цього не дозволю! Ресурсом для проведення в
Україні ефективних реформ не повинні бути гроші
з кишень простих громадян. Для цього є десятки мі-
льярдів гривень, які щорічно втрачає держава через
корупцію та безкарність олігархів.

Як кандидат в Президенти України я визначаю 3
першочергових кроки, які дозволять акумулювати
величезні ресурси для проведення соціально спра-
ведливих та ефективних перетворень в державі.

1. Запровадження податку на операції з «офшо-
рами» — гроші, зароблені в Україні, мають залиша-
тися в Україні і працювати на Україну. 

2. Запровадження податку на розкіш та прогре-
сивного податку на доходи громадян — багатство
повинно стати ознакою не тільки престижу, але і со-
ціальної відповідальності.

3. Ухвалення прозорого тендерного законодавства,
яке зупинить багатомільярдну корупцію та втрати
бюджету при здійсненні державних закупівель.

Виконання цих кроків дасть змогу щорічно залу-
чати до бюджету країни додатково понад 100 млрд.
грн. Отримані кошти будуть спрямовані на реаліза-
цію наступних першочергових пріоритетів.

1. Соціальна справедливість і соціальний захист.
Кожна людина, яка потребує підтримки, має бути

впевненою — її не залишать наодинці з проблемами.
Буде гарантовано доступ до якісних соціальних по-
слуг, створено сприятливі умови для самореалізації
кожного.

Я виступаю за:
● Справедливу пенсійну систему. Пенсія має за-

лежати від рівня заробітку та трудового стажу.
Маємо ліквідувати розрив між пенсіями простих
людей і чиновників;

● Впровадження нової філософії у сфері зайня-
тості. Пріоритет — збереження існуючих і ство-
рення нових робочих місць. Держава повинна
стимулювати роботодавців до працевлаштуван-
ня молоді, людей з особливими потребами, моло-
дих батьків та літніх людей, сприяти створенню
робочих місць в малому та середньому бізнесі.
Права кожного працюючого мають бути захище-
ні на усіх етапах трудового процесу — від влаш-
тування на роботу до звільнення. Люди повинні
мати можливість підвищити кваліфікацію або
отримати актуальну професію, щоб бути конку-
рентними на ринку праці;

● Жорсткий контроль над використанням кожної
соціальної гривні. Соціальна допомога і послуги
мають бути адресними і прозорими. Людина має
вирішувати усі питання з соціальними службами
«в один дотик» — в одному місці і за один візит;

● Запровадження в Україні європейських соці-
альних стандартів. Соціальні стандарти повинні

постійно зростати, базуючись на сучасних мето-
диках, а не за лекалами минулого століття. Жод-
ного слова про їх заморожування або скорочен-
ня;

● Ефективне попередження соціального сиріт-
ства. Щоб діти не вилучалися з біологічних ро-
дин. Щоб кожна дитина, яка втратила батьків,
знайшла нову родину;

● Побудову сучасної системи соціальних установ.
Щоб молоді дівчата, які опинилися в біді, не від-
мовлялися від дітей. Щоб ветерани і чорнобильці
могли якісно оздоровитися і отримати кваліфі-
ковану медичну допомогу. Щоб кожна людина з
інвалідністю мала доступ до сучасних реабіліта-
ційних центрів та була забезпечена засобами
реабілітації;

● Дієве попередження соціальних проблем або їх
вирішення на початкових стадіях. Фахівці соці-
альної роботи, соціальні служби повинні знати
про усі ризики на рівні громади і вчасно реагу-
вати на них;

● Демонополізацію ринку соціальних послуг. Їх
повинен надавати той, хто зробить це якісно і за
адекватну ціну. Монополія держави має бути
усунена не тільки на папері;

● Тісну співпрацю з громадськими організаціями.
Ефективний громадський контроль повинен ста-
ти одним з ключових важелів вдосконалення со-
ціальної сфери та забезпечення соціальної спра-
ведливості.

2. Міць країни — безпека громадян
Діюча влада продемонструвала неспроможність

забезпечити найголовніше — безпеку громадян і не-
доторканість території України. Бойовики з депу-
татськими мандатами стали зразком для бойовиків
з битами і автоматами.

Політика держави у сфері забезпечення безпеки
громадян та забезпечення  обороноздатності країни
потребує кардинальних змін.

Я виступаю за:
● Негайне роззброєння усіх незаконних форму-

вань незалежно від політичних уподобань чи ре-
гіональної приналежності;

● Позаблоковий статус України. Базою для поза-
блокового статусу повинна бути сучасна та мобіль-
на армія, яка може бути миттєво підсилена мільйо-
нами підготовлених резервістів за прикладом
Швейцарії;

● Найсучаснішу зброю українській армії. Сучасні
танки, кораблі, літаки та ракети — це гарантія
безпеки державного кордону;

● Відповідальну роботу з кадрами у правоохорон-
них органах. Там мають працювати професіона-
ли, для яких честь і закон — це не порожній
звук;

● Повне відокремлення правоохоронців від полі-
тики. Їх головна зброя — довіра громадян;

● Використання позитивного досвіду самооргані-
зації громад для захисту своїх міст. В Україні
повинна бути створена муніципальна міліція.
Громадяни мають на рівні громад обирати осіб,
які гарантуватимуть їхню безпеку;

● Підвищення престижу військової служби. Вій-
ськові повинні отримувати достойні зарплати.
Держава має вирішити проблему з житлом, в то-
му числі військових, евакуйованих з Кримського
півострова.

3. Побудова держави сильних самодостатніх гро-
мад та децентралізація влади.

Джерелом багатьох проблем, з якими зіштовхну-
лася Україна, є концентрація влади та ресурсів на
рівні центральної влади у Києві. Як казав класик:
«Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсо-
лютно». Ми повинні зламати це порочне коло. Час за-
брати у Києва владу та ресурси і передати їх місце-
вим громадам.

Я виступаю за:
● Децентралізацію повноважень уряду і їх пере-

дачу на рівень громад;
● Створення самоврядних громад як базової оди-

ниці адміністративно-територіального устрою
країни за принципом економічної обґрунтова-
ності їх розмірів та повсюдності місцевого само-
врядування;

● Чітке розмежування повноважень між рівнями
самоврядування громади, району та області;

● Мінімізацію присутності та обмеження функції
державної влади на рівні регіону;

● Внесення змін до бюджетного та податкового за-
конодавства, які дозволять децентралізувати фі-
нансові ресурси та передати їх більшу частину
на рівень громад. На місцях повинно залишатися
не менше 50% податків;

● Створення фондів регіонального розвитку для
подолання економічних та соціальних диспро-
порцій між регіонами.

4. Підтримка національного виробника.
Держава повинна цілеспрямовано підтримувати

вітчизняних виробників та розвивати високотехно-
логічні виробництва.
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СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Я виступаю за:
● Спеціальні умови кредитування та оподаткуван-

ня підприємств, що реалізовують інвестиційні
проекти та створюють нові робочі місця;

● Державну підтримку експортної експансії не ли-
ше великих, а й малих та середніх виробників, ак-
тивний захист інтересів українських виробників
за кордоном, просування бренду Made in Ukraine;

● Державну підтримку пріоритетних галузей: ін-
формаційні технології, суднобудування, авіабу-
дування, машинобудування, приладобудування;

● Створення в Україні високотехнологічних ви-
робництв;

● Нові перспективи для оборонно-промислового
комплексу. Формування потужного державного
замовлення. Просування українських зброярів
на зовнішньому ринку за допомогою диплома-
тичного та маркетингового ресурсу.

5. Малий та середній бізнес — запорука економіч-
ного успіху України.

Процвітаючий малий та середній бізнес — резерв
стабільності держави. Гнучкий та динамічний, він
пом’якшує коливання економіки та забезпечує зай-
нятість «середнього класу».

Я виступаю за:
● Документообіг та видачу довідок в електронному

вигляді;
● Максимальне спрощення системи оподаткуван-

ня. Податкова система має стати інструментом
розвитку, а не репресій;

● Захист прав власності. Суди і правоохоронні ор-
гани не будуть використовуватися для незакон-
ного відбирання та захоплення власності;

● Заохочення банківського сектору до впровад-
ження комфортних кредитних програм для біз-
несу. Кожен бажаючий займатися бізнесом по-
винен мати можливості та стартові умови.

6. Створення сучасного сільського господарства.
Світом шириться продовольча криза, зростає по-

пит на харчові продукти. У нас є все, щоб скориста-
тися цією тенденцією.

Я виступаю за:
● Збереження української землі в українських ру-

ках;
● Полегшення доступу сільгоспвиробників до фі-

нансових ресурсів;
● Впровадження сучасних технологій виробниц-

тва та переробки, розвиток агропромислових
комплексів глибокої переробки для малих та се-
редніх господарств;

● Контроль механізмів реалізації продукції сіль-
госпвиробників. Не може посередник заробляти
більше, ніж виробник.

7. Освіта та культура.
Успішність сучасної економіки вимірюється кіль-

кістю високоосвічених фахівців, їхньою кваліфіка-
цією та знаннями. Рівень розвитку держави та
якість життя в країні безпосередньо пов’язані з роз-
витком культури.

Я виступаю за:
● Розвиток мережі дошкільних установ як ключо-

вого чинника вирівнювання життєвих шансів ді-
тей;

● Відродження спеціальної, технічної та профе-
сійної освіти відповідно до потреб виробників;

● Створення сучасних культурних центрів у
кожному районі, розвиток музеїв та бібліотек,
відродження мережі сільських клубів, комп’ю -
теризацію та інтернетизацію культурної спад-
щини;

● Перетворення університетів на автономні освіт-
ньо-дослідні установи з заможними викладача-
ми та студентами, які зможуть знайти роботу за
спеціальністю в Україні. 

8. Якісна медицина для всіх. 
Здоров’я нації має стати пріоритетним напрямом

майбутньої державної політики в Україні. Не руй-
нуючи теперішню систему охорони здоров’я, ми
сформуємо нові принципи організації медичної га-
лузі.

Я виступаю за:
● Доступність якісних медичних послуг як у міс-

тах, так і селах України;
● Зміщення акценту з госпіталізації на профілак-

тику. Особлива увага — соціально небезпечним
захворюванням (серцево-судинної системи, он-
кологічним, ВІЛ-СНІД, туберкульозу). Впровад-
ження обов’язкової диспансеризації;

● Гарантовану безкоштовну медичну допомогу со-
ціально незахищеним верствам населення (діти,
інваліди, пенсіонери, безробітні);

● Нову якість медицини на засадах державно-
приватного партнерства.

Шановні співвітчизники! Час повернути державу
Людям. І зробити Україну землею,  де народжують-
ся щасливі діти. Де кожний має можливість реалі-
зувати себе та створити заможну родину. Де,  вий-
шовши на пенсію або опинившись у скруті,  кожна
людна отримує належний захист і підтримку. Вірю
в наше майбутнє і в кожного з вас!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата на пост Президента України
ГРИЦЕНКА АНАТОЛІЯ СТЕПАНОВИЧА

МИ МАЄМО РОЗПРАВИТИ КРИЛА!

На посту Президента виконуватиму програму
нашої партії «Громадянська позиція». Програма
розміщена на сайті www.grytsenko.com.ua.

Але будемо відвертими, людям зараз не про-
грами потрібні. Хтось ті розлогі тексти після ви-
борів згадував? Звітував?

Людям зараз інше потрібно — впевненість, що
після виборів їхнє життя стане безпечним і кра-
щим. Що їх знову не обдурять. Що про людей не
забудуть до наступних виборів. Що дане на вибо-
рах слово — Президент триматиме, а обіцяне —
виконає. От це головне, а не програми з солодки-
ми популістськими гаслами.

Я — офіцер і завжди тримаю слово. Завжди го-
ворю правду, навіть якщо вона гірка і не всі її хо-
чуть чути. Офіцер природно турбується про лю-
дей і захищає їх від несправедливості.

Для офіцера відповідальність, честь і гідність
— не пусті слова. В них глибинний смисл і жит-
тєва цінність. Ніколи не розмінював честь — на
посади, не вимірював гідність — сумою грошей. 

Так мене вчили батьки, вчителі й командири,
так само виховуємо наших дітей — двох синів і
двох доньок.

Вважаю за честь той факт, що тисячі людей,
цивільних і військових, дзвонять і пишуть, звер-
таються за підтримкою і порадою постійно. А з
початком російської агресії — так особливо,
практично цілодобово. 

Чому звертаються до мене, хоч зараз не маю ні
посад, ні повноважень? Довіряють, бо людей не
зраджував ніколи. А ще — тому що справжній,
відкритий і доступний, за охоронцями й піарни-
ками від людей не ховаюся. 

Маю гідну освіту, отриману в Україні й за кор-
доном. Лекції в Гарварді читав. Кандидатську ди-
сертацію писав сам, не купував.

Маю досвід роботи з громадським сектором —
свого часу Центр Разумкова під моїм керівниц-
твом став найпотужнішим аналітичним центром
у Центральній і Східній Європі.

На переговорах з главами інших держав пере-
кладачі мені не потрібні, сам вільно володію анг -
лійською.

Не потрібні шпаргалки і суфлери, сферу відпо-
відальності Президента знаю добре й готовий
діяти з першого дня, рішуче й ефективно.

Моїх кумів Ви не знали й не знатимете — на
посади призначаю виключно за моральними і
професійними ознаками. І не за партійними кво-
тами, це точно!

Мені не потрібні державні резиденції — жод-
ного дня в них не жив, будучи міністром і депу-
татом. 

Економіку можна підняти з руїн і досить
швидко. Знаю,  як це зробити.

Не можна півдня робити реформи — і потім
півдня красти. Мені легко проводити люстрацію
й долати корупцію — сам по життю хабарів не
брав і не давав. Ніколи!

За спиною не маю олігархів, тому мені легко
зруйнувати їхні монополії і створити рівні для
всіх підприємців умови ведення бізнесу. 

Незалежний суд, захищена власність, доступні
кредити і стимулюючі податки — в цьому запо-
рука успіху бізнесу і росту його капіталізації, а
не в корупційних тендерах, непрозорій привати-
зації і бюджетних «схемах».

Мені не потрібні підлабузники і творці «схем»
— потрібні професійні й моральні люди, здатні
мати власну думку, але спільну мету.

Відокремити бізнес від влади, змусити чинов-
ників жити на зарплату легко — бо сам не маю ні
бізнесу, ні офшорних компаній, ні зарубіжних
рахунків. 

Країну можна захистити від ворога,  навіть
якщо в нього армія сильніша. 

Можете бути впевненими: під моїм керівниц-
твом Україна би Крим не втратила, свою зброю
ворогу — не здала!

Як Верховний головнокомандувач, сам здатен
визначити завдання військовим командирам —
вони їх виконували беззаперечно, коли був мі -
ніст ром, і виконають зараз!

На пост міністра оборони полковником при -
йшов — полковником і пішов, без жодних орденів
і почесних звань. Для мене головне — боєздат-
ність армії і захист людей.

Від нинішньої влади в мене теж,  як і у Вас,
часом закипає на душі й стискаються кулаки.

Україні потрібен Президент, який робить щас-
ливими й заможними не кілька знайомих родин,
а мільйони незнайомих співгромадян.

Україні потрібен Президент, який не вимагає
«роби, як я сказав», а власним прикладом показує
«роби, як я». 

Україні потрібен Президент, для якого суспільні
й національні інтереси будуть завжди вищими від
його власних, партійних, чи бізнесово-кланових
інтересів.   

Обіцяю Вам,  що після обрання на пост Прези-
дента:

Організую і забезпечу надійну оборону країни
від агресора.

Зорієнтую силові структури на захист народу і
країни, а не влади від народу.

Проведу люстрацію чиновників, насамперед
суддів і правоохоронців.

Очищу державу від корупції, змушу чиновника
дотримуватися Закону.

Створю сприятливі умови для бізнесу, але влада
більше не прислужуватиме олігархам.

Працюватиму чесно, відповідально і прозоро —
з першого ж дня.

Зберу команду професіоналів, яка працюватиме
не на рейтинг — на результат.

Поверну владі людяність, зроблю владу відкри-
тою для громадськості. Номер телефону не змінюю
14 років, з моменту придбання першої мобілки.
Розмістив його в Інтернеті ще коли був міністром:
067-4418756.

Для великих звершень маємо відродити довіру:
між людьми,  між Сходом і Заходом,  між суспіль-
ством і владою. 

Довіра до влади базується на моральності,  від-
повідальності й професійності Президента. Бо са-
ме Президент задає тон,  вектор і рівень вимог до
усієї державної машини.

Впевнений,  що саме з України піде відроджен-
ня духовності у всьому світі. Нам лише треба по-
вірити в себе,  у свій народ,  у свою країну. 

Ми маємо розправити крила!

Програма кандидата 
у Президенти України

Яроша Дмитра Анатолійовича
Свобода! Справедливість! Добробут!

Ми маємо завершити Українську Національну
Революцію. Наша головна мета — злам криміналь-
но-олігархічних моделей і встановлення соціально
орієнтованої держави з дієвим ринковим господар-
ством та абсолютно новою ефективною струк-
турою влади. Ми робимо європейський цивілізацій-
ний вибір і дамо відсіч кремлівському неоколоніа-
лізму. 

Першочергові дії
1. Зупинення російської агресії

✓ Збільшення утричі видатків на армію, її пере-
озброєння

✓ Відновлення ядерного статусу України
✓ Налагодження співпраці з США та Великоб-

ританією як гарантами безпеки і територіаль-
ної цілісності України

✓ Повна мобілізація, розгортання професійної
армії, національної гвардії, територіального
ополчення

✓ Захист українського інформаційного просто-
ру — заборона трансляції антиукраїнських
ЗМІ

✓ Всебічна допомога кримськотатарському на-
роду

✓ Державна підтримка біженців, захист прав
громадян України на окупованій території

✓ Знищення російської агентурної мережі на те-
риторії України, ліквідація усіх проявів сепа-
ратизму

2. Наведення порядку,  захист прав громадян
✓ Оновлення особового складу силових органів
✓ Забезпечення справжньої незалежності суд-

дів
✓ Широке запровадження інституту суду при-

сяжних
✓ Позбавлення прокуратури права вести досу-

дове слідство
✓ Створення муніципальної міліції та виборність

шерифів
✓ Надання права громадянам носіння вогне-

пальної зброї
3. Оптимізація державного апарату

✓ Люстрація та атестація чиновників
✓ Зменшення втричі та упрозорення роботи дер-

жавного апарату
✓ Запровадження електронного урядування і

демократичних процедур
4. Пришвидшена економічна модернізація

✓ Обмеження втручання держави в економічні
процеси, зупинення відтоку капіталів, збіль-
шення бази оподаткування

✓ Зменшення кількості податків до трьох — з
доходів фізичних осіб (10%), з прибутку (7%),
на інвестиційну діяльність (5%)
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✓ Енергетична незалежність через запровад-
ження енергозберігаючих технологій, альтер-
нативної енергетики, диверсифікацію джерел
енергопостачання

✓ Земля — найбільша національна цінність.
Право власності на землю сільськогосподар-
ського призначення матимуть лише громадя-
ни України

✓ Фінансування державою масштабних інфрас-
труктурних проектів, створення нових робо-
чих місць

✓ Дієва антимонопольна політика, спрямована на
обмеження економічного всевладдя олігархів

5. Подолання корупції
✓ Спрощення процесу регулювання, мінімізація

адміністративних процедур як основа бороть-
би з корупцією

✓ Ухвалення закону про лобіювання, офіційна
оплата прискорених процедур

✓ Збільшення покарання за корупційні дії з до-
вічним позбавленням права займати державні
посади

6. Децентралізація влади
✓ Розширення повноважень місцевої влади
✓ Запровадження принципу формування бюд-

жету — «знизу вгору» 
✓ Скасування обласних та районних державних

адміністрацій, передача їх повноважень вико-
навчим комітетам обласних та районних рад

✓ Оптимізація адміністративно-територіального
устрою країни шляхом укрупнення громад та
їх об’єднань

✓ Модернізація села, першочергова розбудова
його інфраструктури

7. Реформи в гуманітарній сфері
✓ Розвиток національної освіти і науки як осно-

ви підвищення якості людського потенціалу
країни

✓ Забезпечення загальної безкоштовної серед-
ньої освіти на рівні кращих світових стандар-
тів

✓ Відродження системи професійно-технічного
навчання на основі реальних потреб економіки

✓ Сприяння розвитку інтернет-комунікацій та
кібертехнологій

✓ Залучення релігійних конфесій у процес ду-
ховного виховання молоді

✓ Спортивно-патріотичне виховання молодого
покоління, популяризація здорового способу
життя

✓ Подолання наслідків російського колоніалізму
та комуністичного тоталітарного режиму

8. Зміни у соціальній політиці
✓ Сприяння незалежним профспілкам, захист

прав людей труда і найманої праці
✓ Поступовий перехід від солідарної до накопи-

чувальної пенсійної системи
✓ Встановлення граничного коефіцієнта розбіж-

ності нижнього і верхнього рівнів пенсійного
забезпечення

✓ Всебічне сприяння самозайнятості громадян
✓ Загальнодоступна некомерційна медицина за

найвищими світовими стандартами, розвиток
медичного страхування

✓ Підтримка повернення на батьківщину грома-
дян України та українців, які проживають за
кордоном

9. Екологічна безпека
✓ Запровадження найвищих європейських стан-

дартів екологічної безпеки задля збереження
довкілля та генофонду українського народу

✓ Прийняття спеціалізованих державних про-
грам з відновлення українських лісів, річок,
природних ландшафтів

10. Нові засади зовнішньої політики
✓ Взаємовигідна співпраця із Європейським

Союзом в рамках Угоди про асоціацію
✓ Забезпечення безвізового в’їзду громадян Ук-

раїни на територію ЄС та офіційного працев-
лаштування в країнах ЄС

✓ Взаємодія з НАТО та іншими структурами
міжнародної безпеки з метою запобігання зов-
нішнім загрозам

✓ Пріоритетна всебічна співпраця з країнами
Балтійсько-Чорноморського регіону Європи

✓ Поглиблення торговельно-економічного спів-
робітництва з США, Китаєм, країнами Півден-
но-Східної Азії та арабського світу

✓ Завершення демаркації та делімітації кордо-
нів України

11. Прийняття нової Конституції
✓ Засадничою ідеологією нової Конституції Ук-

раїни має бути цінність людської гідності та
прав людини

✓ Підвищити статус громадянина України та
ввести механізм позбавлення громадянства

✓ Створити надійну систему стримувань, проти-
ваг і запобігання диктатурі на основі прези-
дентсько-парламентської моделі державного
устрою

Передвиборча програма 
кандидата в Президенти України 

Олега Тягнибока
Ми — Українці. Ми — у своїй,  Богом даній

країні.
Даруй нам,  Боже,  звитягу,  щоб захистити

Україну та збудувати Велику Державу.
Головною метою є побудова могутньої Україн-

ської Держави на засадах соціальної, національ-
ної та історичної справедливості держави, яка
посяде гідне місце серед провідних країн світу і
забезпечить безупинний розвиток української
нації.

Україна — сила Європи
Визначити європейський україноцентризм

стратегічним курсом Держави: Україна прагне
стати не лише географічним, але й геополітичним
центром Європи.

Спрямувати зовнішньополітичні зусилля на
побудову тісної політико-економічної співдруж-
ності з природними союзниками — країнами
Балто-Чорноморської геополітичної осі (Швеція,
Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, По-
льща, Болга рія, Туреччина, Грузія, в перспекти-
ві — Білорусь та ін.). Ініціювати взаємовигідні
угоди між цими державами та Україною в усіх
стратегічно важливих галузях: торгівлі та митній
політиці, енергетичній безпеці та транзиті, обо-
роні тощо.

Завершити делімітацію та демаркацію держав-
них кордонів України, у тому числі — морських.
Встановити державні кордони в односторонньому
порядку в разі подальшого зволікання Росії. За-
безпечити належну прикордонну охорону. Запро-
вадити візовий режим з Росією та безвізовий ре-
жим з державами ЄС. Вимагати виключити Ро-
сійську Федерацію з усіх міжнародних організа-
цій, принципи яких вона порушила. Вийти з чле-
нів та спостерігачів усіх наддержавних утворень,
де домінує Москва, передовсім СНД. 

Вимагати від держав, які гарантували безпеку
та недоторканність кордонів України в обмін на
відмову від ядерної зброї (Будапештський мемо-
рандум 1994 р.), дієвих, а не паперових гарантій.
Укласти двосторонні угоди зі США та Великою
Британією про негайну військову допомогу Ук-
раїні в разі збройної агресії.

Розпочати реальні, а не декларативні дії з ін-
теграції України до євроатлантичних структур
безпеки: очистити владу та силові структури від
агентури Москви; знешкодити фінансовані РФ
підривні організації; погасити осередки сепара-
тизму; нейтралізувати територіальні претензії до
України; забезпечити виведення російських вій-
ськових баз з української території; негайно ре-
формувати та розбудовувати ЗС та ВМС Украї-
ни.

Вимагати від країн-членів НАТО вигідних для
України умов, чітких гарантій та конкретних тер-
мінів можливого вступу України до Альянсу. 

Прискорити підписання економічної частини
Угоди про Асоціацію з ЄС — угоди про повну та
всеосяжну зону вільної торгівлі.

Здійснити необхідний комплекс заходів (дипло-
матичних, юридичних, військових тощо) для ви-
зволення Криму від окупації. Ухвалити державну
програму інтеграції в українське суспільство його
кримської частини, що передбачало б економічну,
транспортну, культурну, інформаційну та освіт-
ню інтеграцію.

Сила зброї
Встановити фінансування ЗСУ на рівні 5% від

ВВП (до подолання технічного відставання ЗСУ
від країн-сусідів), враховуючи нагальну потребу
реформування та переозброєння війська.

Відновити престижність служби у ЗСУ та в ін-
ших військових формуваннях. Збільшити грошо-
ве утримання військовослужбовців. Розв’язати
проблему забезпечення їх житлом шляхом на-
дання державою пільгових кредитів на його при-
дбання.

Розбудовувати власний військово-промисловий
комплекс для забезпечення ЗСУ сучасним віт-
чизняним озброєнням та ефективної участі Ук-
раїни у світовому ринку зброї. Припинити вій-
ськово-технічне співробітництво з РФ та опера-
тивно налагодити взаємовигідну співпрацю з ін-
шими державами.

Забезпечити суворий контроль за ціноутво-
ренням і надходженням виручених коштів від
торгівлі зброєю до Державного бюджету Украї-
ни. Припинити практику бездумного знищення
сучасних ефективних зразків озброєння на ви-
могу інших держав або його продажу на шкоду
Україні.

Розробити і планомірно впровадити нову про-
граму реформи та побудови українського війська,
яка забезпечить реальну обороноздатність дер-
жави. Створити високотехнічну і професійну кон-

трактну армію — регулярні війська. Заснувати
народний резерв ЗСУ.

Створити систему вишколу та мобілізації ре-
зервістів (за швейцарським зразком). Відновити
систему початкової військової підготовки та ци-
вільної оборони у загальноосвітній школі та мере-
жу військових кафедр у вишах.

Створити ефективну контррозвідувальну
службу для гарантування безпеки українського
запілля та боротьби проти диверсантів і саботаж-
ників імовірного противника.

Залишити за собою право на відновлення ядер-
ного статусу України у зв’язку з порушеннями
Будапештського меморандуму Росією (одним з
гарантів безпеки України). Відновити тактичний
ракетно-ядерний арсенал. Звернутися до США та
Великої Британії по сприяння та допомогу в
ядерній програмі України.

Підпорядкувати Національну гвардію Верхов-
ному Головнокомандувачу.

Сила права
Дозволити усім психічно здоровим та несуди-

мим громадянам України вільно набувати і воло-
діти вогнепальною і холодною зброєю.

Реформувати правоохоронні органи за грузин-
ським зразком. Скоротити втричі МВС та інші
правоохоронні органи.  Спрямувати вивільнені
людські та матеріальні ресурси на розбудову
ЗСУ.

Запровадити кримінальну відповідальність за
будь-які прояви українофобії.

Скасувати депутатську, суддівську та прези-
дентську недоторканність щодо кримінальних та
економічних злочинів. Заборонити притягнення
до юридичної відповідальності депутатів усіх рів-
нів за їхню політичну позицію, висловлювання і
характер голосування в радах та їхніх органах
(окрім випадків антиукраїнської, антидержавної,
українофобської діяльності).

Запровадити максимальні покарання за еконо-
мічні злочини, корупцію та завдання збитків дер-
жаві в особливо великих розмірах. Боротися з ви-
веденням капіталів в офшори, зокрема шляхом
перегляду угод про уникнення подвійного оподат-
кування доходів і майна.

Ухвалити антикорупційний Закон про контроль
не тільки доходів, але й видатків державних по-
садовців та членів їхніх сімей.

Запровадити в кримінальному законодавстві
принцип «що вища державна посада, то вищий
рівень відповідальності за скоєний злочин».

Відшкодовувати моральні або матеріальні збит-
ки, яких зазнає особа через неправомірні рішення
органів державної влади, місцевого самовряду-
вання та дії посадовців, у повному розмірі коштом
винуватців. Відшкодовувати збитки за неправо-
мірне судове рішення коштом судді, що його ух-
валив.

Сила народу — сила громади
Провести люстрацію влади. Усунути від влади

аґентуру КҐБ-ФСБ та держслужбовців, які пра-
цювали на керівних посадах в органах окупацій-
ної совєтської влади та антинародного режиму
Януковича та віддавали злочинні накази.

Оприлюднити списки аґентів КҐБ СССР —
ФСБ РФ, які перебували або перебувають на дер-
жавній службі та на інших суспільно значущих
посадах в Україні.

Призначати на звільнені після люстрації вакан-
сії молодих фахівців, випускників українських
вишів, відібраних за принципами патріотизму і
професіоналізму.

Встановити обов’язкову перевірку держслуж-
бовців та кандидатів на виборні посади з допомо-
гою «детектора брехні» на причетність до коруп-
ційних дій, співпраці з іноземними спецслужбами
та наявність подвійного громадянства.

Винести на всенародне обговорення проект
Конституції, згідно з яким Українська Держава є
президентською республікою, Президент Украї-
ни є главою Держави, головнокомандувачем ЗСУ
і безпосередньо очолює Уряд України.

Скоротити термін перебування на посаді Пре-
зидента України до чотирьох років (одна і та сама
особа може обіймати цю посаду не більше ніж два
терміни поспіль).

Запровадити обрання: місцевих суддів — гро-
мадою строком на 5 р., суддів апеляційних судів
— з’їздом суддів місцевих судів строком на 7 р.,
суддів Верховного Суду — з’їздом суддів України
строком на 10 р.

Запровадити пропорційну систему виборів до
парламенту за відкритими виборчими списками.

Забезпечити рівний доступ усіх учасників ви-
борів до ЗМІ для висвітлення своїх програмних
засад, дебатів тощо. Заборонити платну політич-
ну рекламу у ЗМІ за три місяці до початку та
впродовж усієї виборчої кампанії.

Забезпечити територіальним громадам право
відкликати депутатів місцевих рад, суддів місце-
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вих судів та право висловити недовіру голові ви-
конавчого комітету, землевпоряднику і керівни-
кові відділу внутрішніх справ шляхом референ-
думу.

Підвищити роль місцевого самоврядування
шляхом перерозподілу повноважень та фінансо-
вих ресурсів між центральними органами влади і
місцевими громадами за принципом формування
бюджету: «знизу вгору».

Запровадити якнайширше пряме народовладдя
у територіальних громадах — референдуми, пле-
бісцити, загальні збори тощо. Проводити місцеві
референдуми з життєво важливих питань. За-
провадити механізм вета громади щодо рішень
органів місцевого самоврядування.

Ліквідувати обласні та районні держадміністра-
ції. Передати їхні повноваження виконкомам міс-
цевих рад.

Сила господаря
Ухвалити програму енергонезалежності Украї-

ни за принципом: «зменшення споживання, збіль-
шення видобутку, диверсифікація джерел».

Диверсифікувати імпортні джерела енергоно-
сіїв: не більше ніж 30% від однієї країни-поста-
чальника. Ліквідувати монополію іноземних
енергетичних компаній на українському ринку.

Встановити сувору пропорційну залежність цін
за транзит російського газу територією України
та за оренду підземних газових сховищ відповід-
но до відпускних цін на газ для України.

Ухвалити державну програму розвитку та
впровадження альтернативної енергетики: диз-
паливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та
гідроелектроенергія.

Ліквідувати соціальну прірву між багатими та
бідними шляхом стимулювання розвитку серед-
нього класу (дрібні та середні підприємці, висо-
кооплачувані фахівці, у т.ч. працівники бюджет-
ної сфери — лікарі, вчителі та ін.), який станови-
тиме не менше ніж 60% від працездатного насе-
лення. Забезпечити безвідсоткові цільові дер-
жавні кредити на відкриття власної справи (ма-
лого бізнесу) та максимально спростити дозвіль-
ну систему.

Запровадити соціально справедливу спрощену
систему оподаткування. Зменшити фіскальний
тиск на всі верстви суспільства, які виробляють
національний продукт, зокрема на дрібне та се-
реднє підприємництво. Запровадити прогресивну
шкалу оподаткування за принципом: «малий біз-
нес — малі податки, великий бізнес — великі по-
датки».

Ухвалити Закон про стратегічні підприємства
та стратегічні галузі виробництва. Заборонити
приватизацію стратегічних підприємств і повер-
нути у державну власність раніше приватизовані.
Гарантувати державний контроль над природни-
ми монополіями. Ліквідувати приватні монополії
та олігополії.

Зобов’язати осіб, які вивели капітали в офшори,
повернути їх в Україну та сплатити з них усі на-
лежні податки. Націоналізувати підприємства,
заарештувати банківські рахунки та конфіскува-
ти майно порушників.

Перевірити законність приватизації усіх вели-
ких підприємств. Повертати у державну влас-
ність та власність трудових колективів підприєм-
ства, власники яких не виконують соціальних та
інвестиційних зобов’язань.

Заборонити торгівлю землею сільськогосподар-
ського призначення. Надавати її у довгострокове
володіння громадянам України із правом родин-
ного успадкування. Визначити законом підстави
припинення такого володіння в разі використання
сільськогосподарських земель за нецільовим при-
значенням або погіршення стану ґрунтів.

Сила гідності
Зупинити русифікацію.
Запровадити обов’язковий іспит з української

мови для держслужбовців та кандидатів на ви-
борні посади. Зобов’язати всіх держслужбовців
вживати українську мову на роботі та під час
публічних виступів.

Позбавляти ліцензій ЗМІ, які порушують мовне
законодавство, принижують національну гідність
українців, поширюють дезінформацію або здійс-
нюють антиукраїнську пропаганду.

Ліквідувати і заборонити використання зну-
щальних щодо українців імперсько-большевиць-
ких символів, відзначення дат, пам’ятників та назв
на честь катів України. Заборонити встановлення
на території України будь-яких імперських
пам’ятників та символів, які прославляють істо-
рію держав-окупантів.

Визнати вояків ОУН-УПА учасниками націо-
нально-визвольної боротьби за державну Неза-
лежність України. Надати їм належні пільги і
компенсувати недодані за роки Незалежності.
Оголосити 14 жовтня — День створення УПА —
державним святом.

Передвиборча програма
кандидата на пост Президента України 

Клименка Олександра Івановича
Українська Народна Партія висуває на прези-

дентські вибори свого кандидата, представника ве-
ликої професійної команди українських патріотів,
з метою реалізації української національної ідеї. 

Головне гасло кандидата від УНП: 
«Роби українське,  купуй українське,  захищай

українське,  — бо це твоє!» 
Це реальний механізм, який дозволить Україні

якнайшвидше вийти з економічної та політичної
кризи, відродити економіку, відновити повагу до
держави і влади та домогтися зростання добробуту
українського народу. 

Українська Народна Партія — це патріотична
партія, що захищає інтереси українського народу.
Кандидат УНП виступає з програмою єдності Ук-
раїни, яка ґрунтується на принципах пріоритету
національного інтересу, економічного націоналізму,
професійної прозорої дієвої влади у всіх сферах
функціонування держави. 
І. Роби та купуй українське — шлях економічного
розвитку України! 

Українська економіка потребує структурних ре-
форм, щоб виробництво могло наповнити внутріш-
ній ринок якісними товарами за помірною ціною, за-
безпечити експорт конкурентоздатної продукції,
створити умови максимального сприяння малим і
середнім підприємцям, оскільки саме ці люди, а не
держава, створюють робочі місця, гарантують до-
бробут своїх родин та найманих працівників, ство-
рюють основу сильної демократичної держави. За-
для досягнення цієї мети необхідно: 

1. Сприяти розвитку українського виробництва
шляхом: обов’язкової пріоритетної закупівлі дер-
жавними підприємствами та установами продукції
українських товаровиробників; створення можли-
востей для їх довгострокового кредитування; про-
сування української продукції, у першу чергу гото-
вої, — з високим рівнем доданої вартості, — на сві-
тових ринках. 

2. Обмежити зростання цін через: підвищення
ефективності енерго- і ресурсозбереження україн-
ських товаровиробників; запобігання зловживанню
монопольним становищем природних монополістів,
забезпечення максимальних умов сприяння здоро-
вій ринковій конкуренції. 

3. Вирішити проблеми безробіття через: макси-
мальне бюджетне, податкове, кредитне стимулю-
вання внутрішнього виробництва та попиту на ук-
раїнські товари задля пожвавлення економіки і
швидшого виходу з кризи; створення умов для роз-
витку малого і середнього бізнесу, що дає робочі міс-
ця; забезпечення стимулюючої функції податків;
зниження податкового тиску; реформування меха-
нізму адміністрування та контролю за відшкоду-
ванням податку на додану вартість; забезпечення
сталості податкової системи, коли будь-яка зміна
обсягу та умов сплати податків відбуватиметься не
частіше, ніж раз на п’ять років; зміну умов подання
звітності та оподаткування малих підприємств із за-
провадженням для них правил подання звітності
один раз на рік та сплату податків не частіше двох
разів на рік. 

4. Реформувати енергетичну галузь та макси-
мально сприяти енергозбереженню як найважливі-
шій складовій всієї економічної політики держави,
що передбачає відмову від неефективного бюджет-
ного та перехресного субсидування в паливно-енер-
гетичному комплексі, спрямування бюджетних
коштів на адресну грошову допомогу соціально не-
захищеним верствам населення та фінансування
модернізації енергетичних підприємств, житлово-
комунальної сфери. 

5. Забезпечити професійне управління держав-
ною власністю та приватизацію неефективних дер-
жавних підприємств, окрім стратегічних, що
пов’язані із гарантуванням національної безпеки. 

6. Гарантувати прозорість, ощадність, ефектив-
ність, адекватність управління бюджетними кошта-
ми, що передбачає: дотримання принципу збалан-
сованості, коли витрати відповідають доходам; від-
критість вичерпної інформації щодо всіх доходів та
витрат державного та місцевих бюджетів; закупів-
лю товарів та послуг за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів виключно на відкритій тен-
дерній основі; розрахунок місцевих бюджетів та об-
сягів міжбюджетних трансфертів на формульній
основі, яка змінюватиметься не частіше одного разу
на п’ять років; прив’язку конкретної податкової ба-
зи, зокрема податку на нерухомість, до наповнення
місцевих бюджетів з метою фінансового забезпе-
чення функцій органів місцевого самоврядування. 

7. Вивести на новий рівень розвиток аграрного ви-
робництва шляхом: впровадження прозорих правил
ресурсного забезпечення виробників сільськогоспо-
дарської продукції (у тому числі особистих селян-
ських господарств); забезпечення пільгового довгос-

трокового кредитування, пов’язаного із закупівлею
сучасної сільськогосподарської техніки та облад-
нання; сприяння держави у збуті продукції безпо-
середніми виробниками на внутрішньому та зов-
нішньому ринках, — в тому числі, на кооперативних
засадах. 

8. Забезпечити розвиток сільської місцевості шля-
хом: сприяння ефективному використанню та збе-
реженню родючості землі сільськогосподарського
призначення — головного національного надбання
України; підвищення мінімального розміру орен-
дної плати за земельні паї; створення можливостей
для започаткування підприємницької діяльності, —
у першу чергу, у сфері виробництва, зберігання, пе-
реробки сільськогосподарської продукції, а також
«зеленого» туризму; забезпечення пріоритетності
спрямування бюджетних коштів на задоволення
першочергових потреб жителів сільської місцевості
в частині охорони здоров’я, шкільного та дошкіль-
ного навчання, розвитку інфраструктури. 

9. Створити земельний кадастр та відкритий ре-
єстр прав власності на землю та інші об’єкти неру-
хомості.
II. Захищай українське — захист українського
народу та Української держави! 

Держава повинна гарантувати захист інтересів
власних громадян всередині країни та у світі. З ме-
тою захисту українських громадян та Української
держави пропонується: 

1. Забезпечити реальний соціальний захист шля-
хом: надання адресної грошової допомоги тим, хто
її дійсно потребує, замість недієвої та несправедли-
вої системи соціальних пільг; формування єдиного
фонду обов’язкового соціального страхування
(включно з пенсійним, медичним страхуванням,
страхуванням від нещасних випадків на виробниц-
тві, страхуванням по безробіттю), внески до якого
здійснюватимуться в якості єдиного соціального по-
датку, що сплачується у рівних частках працедав-
цями та найманими працівниками. 

2. Захистити права власників шляхом відкритого
реєстру прав власності на землю та інші об’єкти не-
рухомості. 

3. Забезпечити демократичний розвиток та полі-
тичні інтереси українського народу шляхом: фор-
мування громадянського суспільства, відповідаль-
ного за державу і за себе; посилення контролю за
владою з боку громади, протидії корупції, забезпе-
чення верховенства права як основи демократії та
передумови інтеграції України в НАТО — єдиної
ефективної на сьогодні системи безпеки, що дозво-
ляє заощаджувати кошти на військові витрати і при
цьому гарантує безпеку країн-членів від зовнішньої
агресії. 

4. Захистити права місцевих громад (у тому числі
шляхом передачі територіальним громадам необ-
хідних бюджетних ресурсів) та гармонізувати укра-
їнське законодавство з Європейською хартією про
місцеве самоврядування шляхом децентралізації
влади та збільшення фінансових повноважень. 

5. Гарантувати захист територіальної цілісності
Української держави та її суверенітету через: про-
тидію будь-яким спробам сепаратизму; створення
високотехнологічної, мобільної, боєздатної армії з
наголосом на розвитку сил швидкого реагування,
засобів технологічної боротьби, ефективної системи
ППО. Сильна мобільна армія — гарантія україн-
ської державності. Фінансове забезпечення армії не
може бути предметом торгу і має відбуватися через
спеціальний оборонний бюджет з чітким цільовим
розписом використання коштів і подальшим конт -
ролем — з боку суспільства. 

6. Убезпечити інформаційний простір та протидія-
ти проявам інформаційної агресії ззовні через: фор-
мування українського інформаційного простору;
сприяння високій інформаційній культурі населен-
ня, що включає швидкий доступ до об’єктивної ін-
формації, її ефективне використання, захист гро-
мадян від низькоякісних інформаційних продуктів,
які можуть нанести шкоду людині та суспільству. 

7. Гарантувати економічну та енергетичну безпе-
ку через: збереження у державній власності під-
приємств, які забезпечують національну безпеку
країни, зокрема магістральних газо- та нафтопро-
водів, ліній електропередач; скорочення надмірного
енергоспоживання; диверсифікацію джерел енер-
гопостачання; розділення і відокремлення функцій
транспортування енергоресурсів (нафти, газу, елек-
троенергії) та продажу їх кінцевим споживачам. 

8. Захистити національні культурні інтереси та
основи духовності українців через: гарантування
розвитку української мови, літератури, мистецтва
як культурної основи української державності; за-
безпечення рівного доступу до якісної освіти; спри-
яння розвитку інституту сім’ї як основи здорового
суспільства; сприяння утвердженню у суспільстві
принципів християнської моралі як основи особис-
того духовного розвитку, розвитку фізичної куль-
тури та спорту як основи фізичного вдосконалення
особистості. 
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9. Забезпечити захист ідеологічних основ україн-
ської державності через: відновлення історичної
пам’яті та належне вшанування учасників націо-
нально-визвольних змагань, визнання вояків УПА
борцями за незалежність України; сприяння за-
гальносвітовому засудженню злочинної комуніс-
тичної ідеології на рівні з нацизмом з метою недо-
пущення таких злочинів у майбутньому; сприяння
реалізації національної ідеї України - формуванню
української нації на основі культури, історичної
пам’яті українського народу, із залученням пред-
ставників інших етносів, які сприйняли українську
культуру та історичну спадщину.
ІІI. Обирай українське 

У політичній сфері Україна потребує подолання
корупції — головної перешкоди для нормального
функціонування української держави, верховен-
ства права — запоруки дотримання основних прав
і свобод громадянина, ефективної влади, що діятиме
відповідно до національних інтересів. Прозорість та
відкритість — шлях до ефективної влади! Для до-
сягнення цієї мети пропонується: 

1. Подолати корупцію шляхом: приведення у від-
повідність соціальних обов’язків держави до її мож-
ливостей, — і тим самим усунення надмірного тиску
на бізнес як причини провокування корупції; забез-
печення публічності і прозорості діяльності органів
державної влади; гарантування рівних можливос-
тей (стати державним службовцем, користуватись
послугами органів державної влади або, навпаки,
постачати свої товари чи послуги органам держав-
ної влади, отримувати інформацію щодо діяльності
органів державної влади, можливостей контролю-
вати владу тощо); обов’язкового декларування ви-
датків державними службовцями та членами їх сі-
мей паралельно з руйнуванням основ для виникнен-
ня корупції через адекватну винагороду роботи
державного службовця. 

2. Запровадити ефективну владу через: проведен-
ня виборів до парламенту за відкритими партійни-
ми списками, що дозволить громадянам контролю-
вати персональний склад законодавчого органу,
зменшить можливості для політичної корупції. 

3. Забезпечити верховенство права через: гаран-
тування незалежності судової гілки влади; створен-
ня умов обрання осіб належних професійних якос-
тей на посади суддів; обмеження депутатської та
суддівської недоторканності у випадку вчинення
кримінальних злочинів, приведення функції органів
прокуратури у відповідність з Конституцією Украї-
ни. 

Ми не обіцяємо нездійсненного, а пропонуємо
спільну працю заради добробуту нашої спільної
батьківщини та її громадян.

Програма 
кандидата на пост Президента України

ЦУШКА Василя Петровича
Шановні співвітчизники!
Я, Цушко Василь Петрович, у політику прийшов з

моменту обрання мене народним депутатом у 1994
році. Працював законодавцем 11 років, був головою
облдержадміністрації та міністром у трьох устано-
вах. Перебуваючи на кожній з цих посад, ніколи не
боявся приймати непрості, але необхідні рішення,
брати i нести за них відповідальність. Я слідую фі-
лософському твердженню, що засвоїв від своїх бать-
ків: «Ставитись до людей необхідно так, як бажаєш
аби вони відносились до тебе». Дотримуючись при-
нципу — «у домовині кишень немає», я ніколи не
змінював своїм соціал-демократичним переконан-
ням та завжди боровся за справедливість у всіх сфе-
рах нашого життя.

За весь цей час я накопичив вагомий життєвий і
професійний досвід, тому  можу запропонувати дієві
шляхи вирішення проблем, що виникають  у нашому
суспільстві та державі. 

За роки незалежності в Україні була створена олі-
гархічна система, за якої близько 10% населення  за-
хопили і контролюють економіку та владу в країні.
Це —олігархи, їх сім’ї та прибічники можновладців.
Вони є класичною «великою буржуазією» сучасної
України, що умовно поділяється на два «клани». 

Перший —це клан «імпортерів», до складу якого
входять імпортери та торговельно-фінансовий капі-
тал. У 2004 році його уособлювали помаранчеві
«вожді», а в реаліях сьогодення такими поводирями
стали переможці Революції 2014 року. 

Другу частину можновладної «буржуазії» стано-
вить «клан експортерів», що складається з пред-
ставників промислово-виробничого та аграрного ка-
піталу і уособлюється «вождями» Партії Регіонів.
Впродовж останнього десятиліття ми спостерігаємо
боротьбу за владу у країні саме між цими двома
умовними«партіями», єдиною метою яких є власне
збагачення. Обличчя — майже незмінні. За умов від-
сутності гарантій захисту власності як основи існу-
вання ринкової економіки та стабільності держави,

переможець отримує все. При цьому, перебуваючи
на Олімпі, він грабує не лише країну, а й переможе-
них «опонентів-буржуїв».

Суспільство має зрозуміти, що багатії ніколи не
захистять решту 90% співгромадян, які балансують
на межі виживання і не входять до їхньої привілейо-
ваної касти. Тому кожен громадянин має голосувати
усвідомлено, а не продавати свій голос, добровільно
запроторюючи себе самого у рабство на термін по-
вноважень обраних до влади осіб. Лише тоді у нас
сформуються справжні класичні соціал-демокра-
тичні сили і профспілки, які зможуть протистояти
«великій буржуазії», змусять олігархію працювати
за правилами, за якими і суспільство, і держава бу-
дуватимуться на принципах справедливості.

Саме тому, за вашої підтримки, я маю намір та го-
товий здійснювати реальні зміни в інтересах народу
України за наступними головними напрямами:

1. Захист прав власності
Необхідно ініціювати та домогтися прийняття за-

конодавства, яке гарантуватиме недоторканість та
непорушність власності в Україні: державної; кому-
нальної (муніципальної); власності юридичних та
фізичних осіб.

Це можливо зробити, базуючись, зокрема, на до-
свіді Естонії, де врахували передові світові напра-
цювання і цим самим унеможливили експропріацію
та рейдерство.

Після прийняття такого законодавства слід здійс-
нити інвентаризацію усіх видів власності івнести її
до реєстрів та кадастрів, зробивши їх відкритими
для всіх. Всім, хто має українську власність, зареєс-
тровану в офшорах, треба надати 6 міс. для її пере-
реєстрації в Україні. При  невиконанні цієї  умови
така власність має підлягати націоналізації за зако-
ном.

2. Децентралізація влади
Вкрай важливою є децентралізація влади та фі-

нансів шляхом внесення змін до Конституції та за-
конодавства:

центральна влада має контролювати НБУ, МЗС,
Міноборони, реформовану Генпрокуратуру, СБУ,
службу зовнішньої розвідки, МВС (із функціями,
притаманними ФБР у США), митницю;

решту функцій слід передати у відання виконко-
мів сіл, селищ, міст, районів, областей.

3. Забезпечення інтересів регіонів
Вкрай важливим є впровадження результатів ре-

ферендуму 2000 року у частині створення в Україні
двопалатного парламенту (за прикладом Польщі).

Палату представників з 300 депутатів має бути об-
рано за системою відкритих партійних списків (за
новим законом).

Другу палату — Сенат, має бути сформовано з на-
родних обранців: по три представники від кожної об-
ласті (за принципом область — виборчий округ).

Також треба ввести в дію вимогу референдуму
2000 року щодо відміни депутатської недоторкан-
ності.

Обов’язково потрібно прийняти закон про проце-
дуру імпічменту Президента, а також доступний
для реалізації закон про загальнодержавні та місце-
ві референдуми.

З метою надання реальних повноважень регіонам
слід ліквідувати ОДА та РДА і ввести систему об-
рання голів облвиконкомів та райвиконкомів. 

Мовні, культурні та історичні питання варто пере-
дати у відання регіонів, які у рамках своїх бюджетів
повинні вирішувати їх так, як того бажають люди,
що проживають у цих регіонах.

4. Народний контроль обранців усіх рівнів
Слід запровадити «єдиний день виборів» для об-

ранців усіх рівнів та суддів.
Обов’язковим є введення системи контролю «Во-

тум довіри» над керівниками виконкомів та депута-
тами усіх рівнів, сенаторами та суддями: 

виборчі комісії (щороку частково ротовані) усіх
рівнів зберігатимуть свої повноваження на всю ка-
денцію всіх обранців;

щороку в останню неділю березня має проводи-
тись голосування щодо обранців кожного рівня. Об-
ранець, що набере 50%+1 голос від кількості осіб, якi
прийшли на голосування, продовжуватиме викону-
вати свої функції;

в округах та населених пунктах, де голова викон-
кому або депутат не набрав необхідної кількості го-
лосів, призначатимуться нові вибори (на останню не-
ділю травня); 

керівники виконкомів усіх рівнів після позитивно-
го «Вотуму довіри» зможуть працювати надалі. Але
в разі порушень ними законодавства,місцева рада
(2/3 голосів) або Президент матимуть змогу ініцію-
вати відставку керівника.

5. Реформа судової системи
Кандидат у судді має бути не судимим громадяни-

ном України з вищою юридичною освітою та 5-річ-
ним стажем роботи у сфері юриспруденції. 

Суддів слід обирати у районах та містах і частину
з них делегувати до обласних верховних судів, із ро-
тацією через рік.

6. Реформа податкової системи 
та держзакупівель

Задля боротьби з корупцією треба ввести єдину
електронну систему сплати податків.

Терміновим завданням є введення податку на ба-
гатство, скасування ПДВ і заміна його 5%-м подат-
ком з продажу. Розподілення 5% податку з продажу,
податку на прибуток має відбуватись пропорційно
між бюджетами сіл, селищ, міст, районів, областей
та загальнодержавним бюджетом.

Місцеві податки і збори, податок на землю мають
надходити лише до місцевих бюджетів, в тому числі
прибутковий податок з фіз. осіб, який  слід сплачу-
вати за місцем фактичного проживання.

Органи влади матимуть змогу надавати пільги
суб’єктам економічної діяльності  відповідно до тієї
частини податку, що надходить до їх бюджету. 

Потрібно ввести систему електронних держзаку-
півель за південнокорейським зразком задля від-
критості, прозорості та чесності держзакупівель і
економії мільярдів коштів, що сприятиме розвитку
економіки та соціальному захисту громадян.  

7. Доступність кредитів
Усі бюджетні організації та установи всіх рівнів,

підприємства, в яких є від однієї акції і більше
державної або комунальної власності, підприєм-
ства чи організації, які згідно з чинним законодав-
ством виступають агентами державної або місце-
вої влади зі збору платежів, та ті, що беруть
участь у держзакупівлях, повинні мати рахунки
тільки у держбанках. Розмір цього ресурсу на рік
становить майже половину річного ВВП країни. За
такого ресурсу держбанки спільно з Нацбанком
України та Кабміном можуть наснажити економі-
ку кредитами не вище 10% річних, що стане руші-
єм для економіки.

8. Зовнішня політика: безпека та стабільність
Україна повинна обрати нейтральний статус (як

післявоєнна Фінляндія), та отримати гарантії своєї
незалежності через Раду Безпеки ООН.

Підписання доленосних стратегічних міжнарод-
них угод, в тому числі з ЄС та РФ, має здійснюватись
лише після всенародного референдуму. 

Слід налагодити нормальні і тривкі відносини з
РФ, як надійним партнером та сусідом. Питання по-
вернення Криму треба вирішувати насамперед шля-
хом перемовин та підвищення рівня життя і демо-
кратичних свобод в нашій державі. 

9. Соціальна справедливість
Найменш захищені верстви населення повинні от-

римувати адресну соціальну допомогу. Їх доходи ма-
ють бути не нижчі від середніх у країні. 

10. Реформа охорони здоров’я
Всі медичні установи потрібно зробити госпрозра-

хунковими, які будуть фінансуватися за рахунок за-
мовлень місцевих органів влади. Слід реалізувати
принцип «гроші ходять за людиною». Тобто, людина
сама обиратиме, де їй лікуватися. А медичні заклади
будуть отримувати кошти в залежності від кількості
людей, що до них звернулися.

Медичне кріпосне право треба скасувати. Держа-
ва лише встановлюватиме стандарти і загальні пра-
вила.

11. Реформа освіти
Важливо забезпечити розвиток дошкільних та

шкільних закладів усіх форм власності. 
Необхідна інтеграція до загальних середніх шкіл

дітей з особливими потребами шляхом створення
класів інклюзивного навчання.

Всі учбові заклади (окрім шкільних та дошкільних)
варто перевести із державних та комунальних у гос-
прозрахункові. Головними джерелами їх фінансу-
вання  мають бути держзамовлення, надходження
від навчання за контрактом та власної наукової ді-
яльності. Такий крок дозволить готувати студентів
за спеціальностями, які дійсно потрібні економіці. 

12. Земельні питання
Доки не буде забезпечено гарантій захисту прав

власності, торгівля землею сільськогосподарського
призначення є неприпустимою. Важливо не хто во-
лодіє землею, а хто її використовує, тобто орендує.
Тому слід запровадити у ринковий обіг «право орен-
ди землі», що стане активом, під який можна буде
отримувати банківські кредити для розвитку аграр-
ного сектору. Земля при цьому залишиться власніс-
тю українців.

Державна підтримка  має надаватись виключно
фермерським, малим та середнім господарствам, а
не агрохолдингам і трейдерам. Державницьке плече
у вигляді податкових пільг,здешевлених кредитів,
розмаїтої інфраструктури, гуртових ринків, переда-
чі в оренду державних припортових елеваторів має
стати надійною опорою для фермерських коопера-
тивів. Результати праці на полі і фермі — селянам,
а не аграрним олігархам!

13. Вихід з політичної кризи сьогодення
На Майдані під час подій грудня 2013 — лютого

2014 рр. жахливо загинуло більше сотні протесту-
вальників та силовиків. Особисто я щиро сумую ра-
зом із рідними та близькими за кожним трагічно за-



www.ukurier.gov.ua урядовий кур’єр20

СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
гиблим і висловлюю співчуття сім’ям, чия втрата не-
виправна. Вічна їм пам’ять і Царство Небесне!

Необхідно провести ретельне розслідування щодо
кожного випадку смерті. Ті, хто наказував убивати
й убивав, повинні відповісти за всією суворістю за-
кону. 

Водночас суспільство має покарати тих, хто несе
політичну відповідальність, кого обирали для того,
щоби конфлікти розв’язували у парламенті, а не на
вулиці.

Безперечно, головним винуватцем у тому, що ста-
лося є колишній президент Янукович. Але винні та-
кож усі без винятку депутати Верховної Ради. Чому
вони активізувалися лише після трагедії, а довгі 90
днів, що їй передували, просто бездіяли?

Тому я домагатимуся проведення нових виборів до
парламенту країни восени 2014 року.

Громадяни вимагають люстрації, щоб зупинити ді-
яльність корупціонерів на всіх рівнях. Вибори — це
і є всенародна люстрація кожного, хто йде у владу. 

Призначення загальних виборів до всіх органів
влади восени 2014 року (одночасно з виборами до
ВР) за умови усунення будь-яких виборчих бар’єрів
у комплексі з системою «Вотуму довіри», а також
створення справжнього місцевого самоврядування,
дадуть змогу перезавантажити владу. Тоді вона по-
чне працювати на благо кожного громадянина і краї-
ни загалом.

Шановні співвітчизники,  
у нас є шанс побудувати «Європу» в Україні!

За вашої підтримки,  у разі обрання мене,  я вам
гарантую,  що буду справедливим,  доступним,

відкритим і вірним вам,  Народним Президентом!

З повагою,  Василь Петрович ЦУШКО
29 березня 2014 року В.П. Цушко

Програма 
кандидата на пост Президента України 

Куйбіди Василя Степановича
Народний Рух України став рушійною політичною

силою, що привела Україну до відновлення неза-
лежності. Саме Народним Рухом України  ще на по-
чатках 90 років минулого століття була розроблена
програма Державотворення, якою визначався Євро-
пейський курс розвитку, як стратегічний  для Укра-
їнської Держави. Саме рухівці наполягали на  вступі
України до європейської системи колективної без-
пеки НАТО. Саме Рухівці чітко вказували на
Кремль, як головну  небезпеку для України. Реальне
життя підтвердило правильність рухівських перед-
бачень.

Народний Рух України, як державотворча сила,
був  головною перешкодою для антиукраїнських
промосковських сил. Тому вбивство лідера Народно-
го Руху В’ячеслава Чорновола та послаблення полі-
тичних позицій Руху дало змогу ворогам Україн-
ської Держави через свої п’яті колони вибудувати в
Україні владу відверто ворожу до українського на-
роду. Особливо це проявилося під час правління
Януковича і партії регіонів, коли вже не окремі сег-
менти української влади, а повністю вся влада, у то-
му числі і силові структури, діяли проти Україн-
ського народу.

Майдан, який скинув ненависний антиукраїн-
ський режим, кардинально не змінив ситуацію, ос-
кільки промосковські сили присутні майже в усіх
структурах влади, в тому числі Верховній Раді, Уря-
ді, силових структурах. Саме цим пояснюється па-
сивна позиція влади, яка привела до анексії Криму
Росією. Саме цим пояснюється скрита підтримка
владними органами в центрі і на місцях сепаратист-
ських дій Росії проти України. Щоб отримати реаль-
ну можливість позбутися небезпечних наслідків дій
кремлівської влади в Україні — потрібно привести
до влади національні українські сили, які протягом
усього часу української незалежності, у владі чи по-
за нею, вірою і правдою служили Україні і Україн-
ському народу.

Народний Рух України був і залишається флаг-
маном таких українських, державницьких сил. Йо-
го повернення до активного впливу на владу є га-
рантом і запорукою розвитку України, покращення
добробуту її громадян, захисту їх мирного життя та
праці.

Наші завдання
Політичні.

1. Усунення від влади усіх антидержавних полі-
тичних сил. Заборона політичних партій, які є
носіями тоталітарної ідеології чи є спадкоємця-
ми КПРС. Проведення люстрації кадрів .

2. Створення прозорої та підконтрольної суспіль-
ству політичної системи, яка унеможливить
прихід до влади антиукраїнських сил.

3. Утвердження верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина,  гарантоване забезпечен-
ня їх конституційних прав, у тому числі на: су-
довий захист через справедливий і неупередже-

ний суд, надання та отримання інформації, через
вільні та незаангажовані засоби масової інфор-
мації, можливість реалізації своїх природних та
фахових здібностей, через усунення будь-яких
владних перешкод. 

4. Децентралізація влади і, в першу чергу, форму-
вання ефективної системи місцевого самовряду-
вання з дієздатними територіальними громада-
ми в її основі. Ліквідація районних державних
адміністрацій, як органів загальної компетенції
і створення виконкомів райрад. Формування
ефективної системи державної влади. В тому
числі — державної служби.  

5. Розбудова потужної новітньої української армії.
Відновлення системи державного оборонного за-
мовлення. Вступ до НАТО. Повернення до вій-
ськового обов’язку.

6. Децентралізація системи МВС. Перетворення
МВС у цивільний орган за Європейськими зраз-
ками. Створення місцевої міліції та цивільних
загонів захисту правопорядку на місцях. Рефор-
ма прокуратури та системи слідства.

7. Забезпечення безпосередньої участі громадян у
прийнятті важливих рішень як на державному
так і місцевому рівнях.

Економічні.
1. Неухильне проведення політики Євроінтеграції,

з кінцевою метою набуття членства у Європей-
ському Союзі.

2. Проведення декриміналізації економіки через
забезпечення функціонування прозорих меха-
нізмів ринку. Запровадження реальних механіз-
мів конкуренції. Прийняття антикартельного за-
кону. Розвиток прозорого фондового ринку. Про-
ведення політики капіталізації громадян. Зміц-
нення банківської системи, здатної забезпечити
кредитування населення.

3. Запровадити політику створення робочих
місць через підтримку власного виробника,
створення внутрішнього ринку, а також лобію-
вання наших товарів та просування їх на за-
кордонні ринки.

4. Проведення податкової та бюджетної реформ,
зокрема: зменшити кількість податків і зроби-
ти їх зрозумілими для суспільства та необ-
тяжливими для платників,  усунути системи
фіскальних перевірок бізнесу, перейти на
спрощені автоматизовані системи адміністру-
вання податків; децентралізувати бюджетну
систему, забезпечити незалежність місцевих
бюджетів від центрального, запровадити у по-
вному обсязі програмно — цільовий метод
формування бюджету, запровадити дієві ме-
ханізми контролю бюджетних коштів, запро-
вадити систему міжгалузевих балансів при
плануванні.

5. Надавати підтримку діловій ініціативі громадян,
малому і середньому бізнесу та фермерським
господарствам на селі.

6. Заборонити вільний продаж орної  землі. Не ви-
требувані паї передати селянам, що живуть у
цій місцевості.

7. Провести адміністративно-територіальну ре-
форму, скоротити витрати на управлінській апа-
рат.

Соціальні та гуманітарні.
1. Створення умов для функціонування і всебічно-

го розвитку української мови, культури, тради-
цій, а також надання гарантій розвитку мов на-
ціональних і етнічних меншин.

2. Гуртування нації навколо українських духовних
цінностей: розвиток українського театру, кіно,
телебачення, книговидання, преси, електронних
ЗМІ.

3. Утворення Єдиної Помісної православної цер-
кви.

4. Реформа системи охорони здоров’я. Запровад-
ження єдиних стандартів медичного забезпечен-
ня по всій державі. Запровадження системи
страхової медицини.

5. Запровадити систему здорового способу життя,
як комплексу заходів, що включає здорову еко-
логію, екологічно чисті продукти, воду, повітря,
а також можливість заняття фізичною культу-
рою та оздоровленням. Підтримка професійного
спорту.

6. Трансформація системи освіти у навчально-ви-
ховну систему, яка має забезпечити не тільки
отримання якісних знань, але і виховувати сві-
домого українського громадянина. 

7. Активна і постійна співпраця з закордонним ук-
раїнцями у різних сферах суспільного життя.
Надання їм права вибирати своїх представників
до парламенту України.

Народний Рух України завжди вірний Україн-
ському народові і Україні. Він боровся і бореться
за їх утвердження, в тому числі і на Майданах. То-
му ми говоримо Українцям: Хочете добра Україні
— делегуйте владу РУХові. Він був і завжди буде
Народним.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата на пост Президента України

Шкіряка Зоряна Несторовича
Я, Зорян Шкіряк, усвідомлюючи, що Україна є єв-

ропейською державою, українці є європейською на-
цією та готові відстоювати європейські цінності, зок-
рема права та свободи людини, демократію, верхо-
венство права, рівність усіх перед законом, зо-
бов’язуюсь зробити все необхідне, щоб життя люди-
ни було гідним, європейський вибір — незворотним,
держава — справедливою, а влада — відповідаль-
ною. 

Я зобов’язуюсь домогтись:
● Збереження цілісності України як єдиної, неза-

лежної, європейської держави. Повернення і
звільнення від російської окупації АР Крим як
невід’ємної складової нашої країни.

● Реалізації закладеної в Конституції, але так і не
досягненої наразі цілі побудови в Україні демо-
кратичної, правової держави з соціально орієн-
тованою економікою, що вважає забезпечення
фундаментальних прав людини своєю первин-
ною та ключовою функцією, унеможливлення
узурпації влади та зловживання нею.

● Ухвалення нової Конституції України, що ві-
дображала б новий, якісно  усвідомлений сус-
пільний договір між державою і громадянами,  з
метою забезпечення демократії, суспільної до-
віри  та верховенства права, відновлення балан-
су між гілками влади, посилення місцевого са-
моврядування.

● Покарання усіх винних у політичних репресіях
та вбивствах мирних громадян під час акцій Єв-
ромайдану 2013—2014 років.

● Децентралізації влади, надання реальних по-
вноважень органам місцевого самоврядуван-
ня, включно зі створення ними повноцінних
виконавчих органів, обмеження повноважень
призначуваних президентом місцевих дер-
жавних адміністрацій лише контрольними
функціями,  забезпечення умов для розвитку
місцевих громад через децентралізацію дер-
жавних фінансів.

● Всеохоплюючої політичної та економічної ін-
теграції в європейські структури, входження до
Європейського Союзу.

● Запровадження безвізового режиму з Європей-
ським Союзом для українських громадян.

● Відмови від позаблокового статусу України та
вступу до військово-політичного блоку — 
НАТО.

● Цілковитого політичного аудиту чиновників,
депутатів всіх рівнів та держслужбовців. Люс-
трації, недопущення корупціонерів та винних
у політичних репресіях, злочинах проти дер-
жави та зазіханнях на територіальну ціліс-
ність України до можливості працювати в ор-
ганах влади. Реального відокремлення бізнесу
від політики.

● Відновлення правосуддя шляхом змін законо-
давства про судоустрій та люстрації суддів,
причетних до неправосудних рішень, притяг-
нення до кримінальної відповідальності праців-
ників правоохоронних органів, силовиків, суд-
дів, чиновників, причетних до здійснення полі-
тичних репресій в Україні, організації провока-
цій проти мирних демонстрантів.

● Докорінних реформ правоохоронних органів,
включаючи скорочення їхньої чисельності та
обмеження функцій відповідно до європейських
стандартів із одночасним підняттям професій-
ного рівня  їх працівників та відповідного гро-
шового утримання. 

● Розбудови сильної, професійної української ар-
мії, що повинна відповідати найвищим європей-
ським та світовим стандартам, зокрема НАТО. 

● Відродження та підтримки малого та середньо-
го бізнесу як основи економічного зростання но-
вої, демократичної України.

Я — за реальні та ефективні соціально-економічні
реформи та перетворення в країні, які мають відбу-
ватися на основі європейських цінностей та стандар-
тів. Я прагну змінити не політиків біля керма держа-
ви, а всю нинішню систему влади, яка наскрізь про-
гнила через тотальну корупцію, відсутність поваги
до громадянина та його прав.

Я усвідомлюю, що шлях досягнення запропонова-
них змін буде тривалим та непростим. Але лише він
веде нас до створення нової країни з новими прави-
лами гри, дотримуватися яких під тиском Майдану
і під його контролем будуть всі: від звичайних гро-
мадян до президентів та представників великого біз-
несу.

Лише такий шлях, який ми маємо пройти разом,
гарантує успіх Україні та втілення в життя ідей
Майдану.

Україна понад усе!
Слава Україні!


