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передвиборна програма політичної 
партії «Громадянська позиція»
Команда Гриценка — це компетентна робота  

та відповідальність за результат!
Країна з мирним небом, із заможними та щасливими людьми. Євро-

пейська. Багата. Успішна та захищена. Країна, де панують закон і спра-
ведливість. Без корупції та «договірняків». Без кумівства та мародерів.

Це — Україна, яку ми залишимо нашим дітям. Для цього наша ко-
манда об’єдналася та йде змінювати правила. Змінювати наше з вами 
життя.

Ми йдемо працювати. важко. Компетентно. чесно.
Ми йдемо ухвалювати важкі рішення та відповідати за результат.
Ми йдемо служити вам. З першого дня!

Команда Гриценка — це мир і перемога,  
а не капітуляція перед ворогом!

Щоб перетворити Україну на безпечну державу, необхідні три 
складові: успішна економіка, сильна армія та надійні союзники.

Заможні українці — найшвидший шлях до миру.
Ми створимо міцну економіку — це ключ до української безпеки. 

Беззаперечна економічна перевага над російським агресором допо-
може на наших умовах повернути Крим і Донбас.

потужна дипломатія — зміцнимо підтримку України з боку демо-
кратичних країн світу. На період до вступу України в НАтО встанови-
мо союзницькі відносини з США та великою Британією.

Скасування призову та створення професійного війська! Україн-
ська армія — ключовий інструмент стримування росії. Солдати бу-
дуть високо мотивованими, навченими і забезпеченими за стандар-
тами НАтО. Армія отримуватиме сучасну техніку та озброєння, виро-
блені вітчизняними, в тому числі приватними, оборонними підпри-
ємствами та в кооперації з виробниками країн НАтО. Армією керува-
тимуть досвідчені офіцери!

Команда Гриценка — це країна без корупції!
Антикорупційна та судова реформи — основа змін у країні. Без 

них інші ініціативи не працюватимуть.
Невідворотність покарання за злочин, в тому числі і насамперед 

для політиків і чиновників: чим вище посадове крісло — тим довший 
термін у в’язниці.

Топ-корупціонери — сидітимуть довічно!
Пріоритет — знищення корупції серед керівництва Адміністрації 

Президента, Кабінету Міністрів, верховної ради, всіх державних ор-
ганів та корпорацій, керівництва МвС, СБУ, ГПУ та судової системи. 
тільки так ми зламаємо хребет корупційній гідрі, яка не дає україн-
цям гідно жити у власній країні.

Служба безпеки України  назавжди позбудеться «економічних» 
повноважень. Жодних «віджимів бізнесу», «дахувань схем», «полю-
вань» на політичних опонентів! СБУ повністю зосередиться на вико-
нанні спеціальних завдань щодо протидії російській агресії, іншим 
зовнішнім загрозам та тероризму.

Ми забезпечимо неупереджене, законне судочинство — це відно-
вить довіру до судів, відкриє шлях до України новим внутрішнім та 
зовнішнім інвестиціям.

Команда Гриценка — це нАТО та Євросоюз!
НАтО — це не лише воєнний блок. Насамперед — це високий рі-

вень достатку громадян, це — високі стандарти життя. Лише здій-
снивши всі реформи, запропоновані нашою командою у цій програ-
мі, ми будемо бажаним союзником для ЄС та НАтО, союзником на 
рівних правах, а не ресурсним додатком.

Команда Гриценка — це країна без олігархів!

Україна не зможе рухатися вперед, поки ми не скинемо владу олі-
гархів.

вони створили власні монополії в економіці та політиці. Привати-
зували правоохоронні та силові структури. Монополізували право-
суддя. вони порушують наші конституційні права і свободи.

Ми дамо олігархам вибір: або вони вестимуть чесний бізнес і спла-
чуватимуть  податки, або шукатимуть для проживання іншу країну.

Команда Гриценка — це заможна Україна та українці!

Ми перетворимо Україну на заможну європейську державу.  За-
вдяки успішній економіці ми розв’яжемо соціальні проблеми.

Остаточно знищивши корупцію та зруйнувавши схеми і монополії 
олігархів, за короткий термін отримаємо додаткові сотні мільярдів 
гривень до державного та місцевих бюджетів; знизимо комунальні 
тарифи; збільшимо  пенсії та зарплати.

Ми розпочнемо втілення масштабних інфраструктурних проектів 
з наданням переваги українському виробникові. На будівництві но-
вих доріг, мостів, вокзалів та аеропортів створимо сотні тисяч но-
вих робочих місць.

Буде затверджена державна програма кредитування житла та сти-
мулювання створення робочих місць для вимушених переселенців.

Знизимо оподаткування заробітної плати. Запровадимо персо-
нальну фінансову відповідальність чиновника за блокування робо-
ти підприємства.

Забезпечимо всім підприємцям рівні умови доступу і прозорі кон-
курентні процедури приватизації державних підприємств і майна.

Запровадимо відкриті конкурси для працівників ДФС і митниці. 
Забезпечимо прозорість їхньої діяльності у поєднанні з автомати-
зацією процесів.

Остаточно ліквідуємо податкову міліцію. Позбавимо правоохо-
ронні та силові структури невластивих їм функцій і важелів силово-
го втручання в економічні процеси.

Команда Гриценка — це професійний та чесний 
парламент!

верховна рада працюватиме за новими правилами! Правилами 
демократії та рівності перед законом. Депутат буде відповідати за 
свої рішення. Понад 10% прогулів пленарних засідань стануть при-
чиною позбавлення мандата. Кнопкодавство — позбавлення манда-
та та кримінальна справа.

Ми внесемо зміни до Конституції та скасуємо депутатську недо-
торканність. Створимо справжній український парламент, а не за-
критий бізнес-клуб.

Команда Гриценка — це доступна та якісна медицина 
для кожного!

Україна стане країною здорових людей.
Буде запроваджена система обов’язкового державного медично-

го страхування, що підвищить доступність та якість медичних по-
слуг для українців.

Міністерство охорони здоров’я України буде докорінно реформо-
ване. воно позбудеться невластивих функцій, таких як управління 
лікарнями, обслуговування та ремонт закладів, і зосередить зусилля 
на розробці політики та плануванні у сфері охорони здоров’я.

чесність та професійність лікарів стануть гарантією якісного та 
своєчасного лікування пацієнтів.

Команда Гриценка — це чиста країна!

Ми перетворимо Україну на  європейський екологічний оазис.
Будуть запроваджені жорсткі нормативи щодо викидів забрудню-

вальних речовин від діяльності промисловості та транспорту.
Зупинимо варварське вирубування лісів та зелених зон. Морато-

рій на вивезення лісу-кругляка буде продовжений.

Ми розробимо і запровадимо Комплексну програму відновлення 
довкілля на Сході України.

Команда Гриценка — це освічена й культурна країна!

Ми перетворимо Україну на освітній і науковий центр Європи.
Суттєве збільшення розміру заробітної плати науковців і педагогів, 

вагомий соціальний пакет і заохочувальна оплата праці відповідатимуть 
цінності цих професій для суспільства.

Ми запровадимо нову культурну політику, спрямовану на об’єднання 
країни. Україну об’єднають мова, духовність та народні традиції.

Державне фінансування розвитку національних культури й духовнос-
ті, включно з державним замовленням, становитиме не менше 1% ввП.

Команда Гриценка — це успішне село!

Українське село за комфортністю життя має стати справді євро-
пейським: з нормальними дорогами, якісними  медициною та осві-
тою, з інтернетом.

Після подолання економічної кризи, стабілізації фінансово-кре-
дитної системи і надійного захисту права власності ми перейдемо до 
запровадження в Україні цивілізованого ринку землі сільськогоспо-
дарського призначення, після виконання двох головних умов.

Всі земельні відносини мають бути унормовані. Для цього необ-
хідно на 100% наповнити Державний земельний кадастр та повніс-
тю узгодити його з реєстром майнових прав. також має бути ство-
рена система запобігання земельному рейдерству. Запрацюють за-
побіжники від скуповування землі іноземцями та компаніями-нере-
зидентами.

Село вироблятиме не сировину, а готову продукцію. Це дозволить 
створити нові робочі місця та сприятиме розвитку соціальної сфери.

Дешеві кредити фермерам — це запорука розвитку села! 

Команда Гриценка — це закон і справедливість!

Коли країні важко, сидіти без діла — злочин.  
Тому ми йдемо працювати. Фахово, компетентно  

і чесно. З першого дня!

Голова Координаційної Ради  
політичної партії «Громадянська позиція»  

А. С. Гриценко

передвиборча програма 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «РАДиКАлЬнА 

пАРТІя ОлЕГА ляШКА»
ЗАХиСТиМО УКРАЇнУ!

 Дорогі наші співвітчизники. Ми написали цю програму зі слів 
фермера, лікаря, вчителя, шахтаря та пенсіонера. Наша команда і її 
Лідер Олег Ляшко проїхали тисячі кілометрів і провели сотні зустрі-
чей по всій Україні. Ми знаємо, чим живе кожен українець. Ми по-
чнемо змінювати країну з простих речей.

Для початку зробимо так, щоб у кожного українця був повний хо-
лодильник, в якому м’ясо водиться щодня, а не лише на свята. Щоб 
бабуся не обирала — поїсти їй, полікуватися чи заплатити за кому-
налку. Щоб батьки не відмовлялися від дітей, бо їх нічим годувати. 
Щоб наші лікарі та вчителі не їхали в Польщу мити туалети, а мали 
гідну зарплату  в Україні. Щоб кожна дитина, незалежно від статків 

Передвиборні програми політичних партій, 
кандидати у народні депутати України  
від яких зареєстровані у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі  
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року
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передвиборні програми політичних партій
батьків, мала можливість отримати професію. Щоб земля належала 
не олігархам та іноземцям, а українським селянам. 

ДОСиТЬ ХАОСУ І БАРДАКУ!
Бардак, хаос, розруха — це все наслідки того, що в державі не-

має сильної вертикалі, немає господаря, порядку і відповідальності. 
в парламенті понад 400 «небожителів», з яких на роботу ходить від 
сили чверть. Президент, прем’єр і парламент боряться між собою за 
владу. вони всі думають про власні рейтинги та кишені — а ми дума-
ємо про людей. тому ми скоротимо кількість депутатів до 250, мініс-
терств — до 10, досить годувати парламентських дармоїдів. А щоб 
унеможливити узурпацію влади — ми вже добилися ухвалення  за-
конів про імпічмент та тимчасові слідчі комісії, які стануть запобіж-
ником від нових януковичів. 

Ми проведемо справжню судову реформу — звільнимо всіх ста-
рих прокурорів і суддів, а нових — обиратимуть люди. Кожен украї-
нець повинен знати, що знайде правду в суді без грошей.

СпРАВЕДлиВІСТЬ У ЖиТТІ — ЗАМОЖнІ ГРОМАДяни
Корінь всіх наших бід — бідність. вона породжує тотальну не-

справедливість, корупцію і бардак. Подолати бідність і дати людям 
впевненість у завтрашньому дні — наше головне завдання.

робота для кожного, гідні доходи, справедливі ціни і тарифи 
— ось за що ми боремося! Справедливість — це коли снайпер на 
фронті отримує 80 тисяч гривень, а снайпер НАБУ — 15 тисяч, а 
не навпаки, як зараз. Справедливість — це коли доярки та свинар-
ки отримують пенсію більшу, ніж у прокурорів, бо перші все життя 
важко пахали, а другі сиділи в теплих кріслах. Справедливість — це 
перерахунок пенсій колишнім колгоспникам, які працювали за «га-
лочки» і трудодні. Ми встановимо державне регулювання цін на ліки 
і продукти — щоб українці не ходили в магазини і в аптеки, як в му-
зеї. Зробимо програми доступного житла для молоді — щоб сім’ї з 
дітьми не по кутках тинялися, а мали власне житло.

пОВАГУ лЮДинІ пРАЦІ
через низькі доходи, а також внаслідок закриття закладів проф-

техосвіти, сьогодні столярів, зварювальників, будівельників і трак-
тористів днем з вогнем не знайдеш. Землю зорати і кладку покласти 
нікому. З такою політикою скоро з Китаю будемо виписувати ком-
байнерів. Ми маємо силу і волю це змінити! Бо без робочих профе-
сій ми не піднімемо економіку. Сьогодні кожна дитина, особливо з 
сільських, малозабезпечених сімей, має отримувати такі приклад-
ні знання, які будуть її годувати. А держава повинна збільшувати за-
мовлення на робітничі професії. ті, хто навчаються, повинні отриму-
вати гідні стипендії, на які можна вижити.

УКРАЇнЦяМ — РОБОТУ, ЗАРплАТУ І ГІДнЕ ЖиТТя!
Годі вже Україні бути донором сировини, талантів та робочих рук 

для розвинутіших країн! Україна — виробник, а не сировинний до-
нор та боржник. Ми відновимо промисловість та розгорнемо загаль-
нонаціональне будівництво. Україну поважатимуть в світі, вкладати-
муть інвестиції в нашу економіку. Піднімемо соціальні стандарти. 
Знизимо ціну на газ та комунальні тарифи до справедливого рів-
ня. Щоб реалізувати це, докорінно змінимо підходи державної еко-
номічної політики:

Не закордонні кредити на проїдання, а інвестиції у розвиток еко-
номіки!

Не імпорт іноземної продукції, а підтримка національного вироб-
ника!

Не вимоги МвФ, а інтереси українського народу!
Не огульна приватизація, а ефективне управління держмайном!
Не продаж сільгоспземель іноземцям, а захист селян!
Не підвищення тарифів, а енергомодернізація та власний видо-

буток газу!
Не «витискання соків» з підприємців, а інвестиційні стимули, де-

шеві кредити та обмеження перевірок!
Не економія на науці і освіті, а ставка на інтелект та інновації! 
Не масова еміграція, а створення робочих місць в Україні як прі-

оритет №1!
результатом впровадження нашої економічної політики буде: по-

над 100 млрд доларів приватних інвестицій у розвиток економіки, 
більше 1 млн робочих місць і зупинення масової еміграції україн-
ців, економічне зростання 8-10% на рік замість нинішніх 2-3%. Щоб 
цього досягти — наша команда розробила і вже втілює в життя «Ан-
тикризовий план розвитку економіки» та «Промисловий пакет ре-
форм».

нинІШнІ ВиБОРи — ЦЕ БІЙ ЗА ЗЕМлЮ
Як еміратам Господь дав нафту, так Україні — землю. Ми могли б 

годувати весь світ, а самі ходимо з простягнутою рукою за кредита-
ми. влада хоче змусити селян віддати землю за безцінь, щоб потім 
продати її транснаціональним корпораціям та зробити українців ба-
траками. Продати землю можна лише один раз. А що ми залишимо 
дітям? тому продавати треба продукцію, вирощену на землі. Ми іні-
ціювали зміни до Конституції, якими назавжди закріпимо землю за 
українськими селянами та зробимо основою аграрного устрою краї-
ни фермерські господарства. Щоб повернути в село корову — дамо 
дотації, мінімум 5000 гривень на худобину. Наш законопроект «рей-
дерству стоп» захистить аграріїв та не дозволить бандитам відбира-
ти в них землю та майно. 

Коли в кожному селі буде агропереробка, хлібний, ковбасний за-
вод — тоді у селян буде робота, до села повернеться молодь, жит-
тя і дитячий сміх.

Земля — головне, але не єдине наше багатство. Є ще ліс, газ, ву-
гілля, бурштин. влада не цінує, а розбазарює все це. Замість того, 
щоб давати роботу львівським, волинським, павлоградським шахта-
рям — купує вугілля в Африці, Америці та росії. Замість того, щоб 
збільшувати видобуток власного газу — купує його в країни-агре-
сора. Замість того, щоб розвивати вітчизняну деревообробку — хо-

че зняти наш мораторій на заборону вивозу лісу-кругляка на догоду 
МвФ. Ми збільшимо видобуток власного газу, відмовимося від ім-
портного, покладемо край корупції «Нафтогазу», що дозволить зни-
зити ціну на газ мінімум вдвічі. За комуналку українці будуть плати-
ти не більше 15% своїх доходів, а не 60-80%, як зараз. Дамо субси-
дії, якщо буде потреба, та безкоштовно встановимо лічильники. Лю-
ди будуть платити лише за те, що споживають. 

СилЬнА АРМІя — СилЬнА КРАЇнА

Люди втомилися від війни на Донбасі. вона забрала і продовжує 
забирати найкращих наших людей. Ми готові зробити все для миру. 
Але не ціною капітуляції. Наша мета — перемога та повернення всіх 
окупованих територій Криму і Донбасу. А перемогти у війні ми змо-
жемо лише тоді, коли матимемо сильну економіку, сильну армію. 
Коли військові на фронті будуть нагодовані, із сучасною технікою, 
гідними зарплатами, а їхні сім’ї вдома — захищені соціально і ма-
теріально. Ніхто в світі не поважає слабких. Але ніхто не зацікавле-
ний у тому, щоб Україна стала сильною. У нас намагаються забрати 
землю, ліс, трудовий потенціал, заморозити нашу економіку в обмін 
на ярмо кредитів. Нас це не влаштовує! Ми будемо жорстко відсто-
ювати національні інтереси на міжнародній арені. Замість того, щоб 
гнути спину перед «партнерами» — вимагатимемо від них виконан-
ня Будапештського меморандуму. Адже підписавши цей документ, 
Україна відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу в обмін 
на гарантії безпеки. Якщо документ не виконується — ми маємо по-
вне право заявляти про відновлення статусу ядерної держави. З ін-
шого боку, ми вимагаємо прямої військової угоди з США. Нам по-
трібне партнерство не на словах, а на ділі!

Поки ми в парламенті — нікому не дозволимо забрати у нас мову, 
розбазарювати наші землі і топтатися по українській душі.

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ 

«ВСЕУКРАЇнСЬКЕ ОБ’ЄДнАння 
«ФАКЕл»

 Ми все змінимо! Україна буде мати сильну економіку, отримає 
мир та будуть створені комфортні умови для життя й ведення біз-
несу. Наша команда не боїться брати відповідальність за кожне своє 
рішення, адже ми впевнені, що зможемо побудувати нову сильну 
Україну, де кожен відчуває себе в безпеці, кордони якої надійно за-
хищені, молодь не виїжджає за кордон, а тут має змогу отримувати 
гідну оплату праці. Мінімальна пенсія досягає рівня мінімальної за-
робітної плати. Медики та освітяни одержують високу заробітну пла-
ту. А головне — корупція має залишитися в минулому.

 Наш план дій:

 I Економічне майбутнє України

Ми піднімемо рівень економіки країни шляхом кластеризації та 
налагодження роботи індустріальних парків. Створити нові робо-
чі місця ми зможемо за рахунок малого та середнього підприєм-
ництва. 

Підготувати комфортне підґрунтя для бізнесу можливо за умов 
пільгового кредитування та комфортного оподаткування.

На законодавчому рівні забезпечимо єдині для всіх учасників умо-
ви, які унеможливлять неоднозначне трактування закону в залеж-
ності від статусу чи повноважень громадянина.

ІІ Мир на території України

Українська держава незалежна і неподільна. Ми підтримуємо 
мирне вирішення конфлікту, але шляхом виконання умов Будапешт-
ського меморандуму.

Маємо на меті розпочати роз’яснювальну кампанію, створивши ін-
формаційну платформу, метою якої буде донести правдиву інфор-
мацію до російського народу, що у сьогоднішній війні зацікавлені не 
прості люди, а олігархи — як російські,  так і українські. владнати кон-
флікт мають обидві сторони — як російська, так і українська.

ІІІ Децентралізація та реформа державного 
управління

Децентралізація — вочевидь, найважливіша реформа в нашій 
державі, адже саме вона за рахунок перерозподілу бюджетів дала 
можливість залишити кошти на місцях, які сьогодні можна витрати-
ти на розвиток інфраструктури (дороги, заклади освіти, медицини) 
та стратегічні проекти, які, у свою чергу, дадуть поштовх для розви-
тку кожного окремого регіону. тому ми будемо всіляко підтримува-
ти якнайшвидший запуск цього процесу на повну потужність.

 ІV якість життя

Світ змінюється, і ми разом із ним. те, що декілька років тому бу-
ло актуальним, сьогодні вже втрачає будь-який зміст та сенс. Ми 
підтримуємо продовження медичної та освітньої реформ, але із 
обов’язковим щорічним переглядом стану змін у цих галузях. На-
шим одним із основних завдань буде підняття рівня якості життя 
для незахищених верств населення. Ми повинні серйозно постави-
тися до екологічного стану нашої країни.

Україна повинна бути країною, де немає дискримінації залежно 
від статі, віри, мови або національності.

Ось такий план політичної партії «всеукраїнське об’єднання «Фа-
кел» ми пропонуємо для розвитку України та хочемо його презенту-
вати кожному українцю, який прагне жити в заможній, незалежній 
та мирній Україні.

Голова політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Факел»  
Однорог Т. В.

ГОлОС ЗМІн 
пОлІТиЧнА пРОГРАМА пАРТІЇ 

«ГОлОС»
Повний текст: https://goloszmin.org/program 

СпРАВЕДлиВІСТЬ ВАРТА ТОГО, ЩОБ БиТиСя  
ЗА ЇЇ пЕРЕМОГУ 

✓ ПрАвОСУДДЯ, ЯКе ЗАХИЩАтИМе 

Ми хочемо заснувати в Україні реальне правосуддя. Нам набрид-
ло спостерігати, як суди відпускають злочинців і ув’язнюють безне-
винних.

Ми не допустимо, щоб недостойні люди за хабар ставали суддя-
ми й прокурорами і вершили правосуддя іменем України. І не будемо 
мовчки спостерігати за тим, як спаплюжена система правничої осві-
ти виховує корупційних посередників.

Ми знаємо, як це змінити. І почнемо з «суддів над суддями».

✓ КОрУПЦІЯ ОЗНАчАтИМе тЮрМУ

Людей, які вчиняють великі злочини та обкрадають країну, в Укра-
їні не карають. Навпаки — вони почуваються в безпеці й можуть смі-
ятися нам в обличчя. все це має змінитися.

вже створені антикорупційні структури, які мають доповнювати 
одна одну. Антикорупційний суд скоро розпочне розглядати спра-
ви й виносити вироки топ-корупціонерам. Проте зараз ці структури 
не працюють злагоджено, а керівництво САП та НАЗК не виконують 
своєї роботи та підіграють корупціонерам.

Ми знаємо, як налагодити ефективну антикорупційну систему, що 
покладе край безкарності масштабних корупціонерів.

Ми СТАнЕМО БАГАТШиМи

✓ УКрАЇНА МАтИМе вИСОКОтеХНОЛОГІчНУ еКОНОМІКУ

Стрімкий розвиток української IT-індустрії демонструє нам, як 
швидко українці здатні розбудовувати сучасну економіку, якщо їм 
не заважає репресивний державний апарат чи олігархічні монополії. 
Ми хочемо масштабувати успішний досвід розвитку інформаційних 
технологій в Україні на всю нашу економіку — і досягти таким чином 
стрімкого економічного прориву.

втім, ми не маємо ілюзій: намагання побудувати в країні успіш-
ну технологічну економіку неодмінно викличе опір з боку олігархів. 
вони не здадуть без бою своїх монополій, свого контролю над еко-
номікою та політикою. Як ми плануємо їх подолати? читайте далі.

✓ ОЛІГАрХИ СтАНУтЬ ЗАКОНОСЛУХНЯНИМИ ГрОМАДЯНАМИ

Ми перекриємо для олігархів можливість монополізувати еконо-
мічні галузі, призначати своїх людей на державні посади та контро-
лювати ЗМІ.

Десяток «хазяїв життя» не має права контролювати національ-
ну політику та інформаційне поле (чотири олігархічні групи контро-
люють близько 75% телевізійного ринку країни), розставляти сво-
їх людей на ключові посади в державі й використовувати захопле-
ні таким чином державні структури для просування інтересів влас-
ного бізнесу. 

Ми завдамо удару одночасно по всіх джерелах впливу олігархів: 
економічних монополіях, контролю над медіа та політикою. Для цьо-
го ми застосуємо антимонопольне законодавство, призначимо гото-
вих до боротьби з олігархами професіоналів у ключові державні ре-
гулятори, запровадимо жорсткі вимоги до редакційної незалежнос-
ті медіа. Ми також використаємо потенціал сучасних інформаційних 
технологій, які дозволяють ефективно збирати й аналізувати інфор-
мацію щодо членів олігархічних груп.

✓ УКрАЇНА МАтИМе СтАБІЛЬНІ ДерЖАвНІ ФІНАНСИ тА рОЗвИ-
НеНУ ФІНАНСОвУ СИСтеМУ

Деолігархізація, антикорупційна система і сучасні технології до-
зволять нам ефективно і прозоро накопичувати й витрачати держав-
ні кошти та зрештою — планувати бюджет змін на перспективу. Це 
дасть Україні можливість не втрачати, а нарощувати темп розвитку, 
а нам з вами — впевненість у власному майбутньому.

Громадяни України мають нарешті пишатися тим, як використову-
ються їхні податки, — це наші гроші, на які держава повинна забез-
печувати нам комфорт і безпеку.

✓ еКОНОМІКА МАЄ ЖИтИ, А Не ІМІтУвАтИ ЖИттЯ

У нас є всі можливості, щоб мати якісні дороги та адекватні кому-
нальні витрати — не завдяки популізму, а за умови розумного вико-
ристання державних і приватних ресурсів. Саме так ми будемо зміц-
нювати енергетичну незалежність України і зменшувати вплив росії 
на український експорт, спрощувати процедури торгівлі та посилю-
вати економічні зв’язки з Європою.

ДЕРЖАВА Для лЮДини, А нЕ ГРОМАДянин  
Для ЧинОВниКА

✓ ЯКІСНА тА ДОСтУПНА МеДИЦИНА

Ми завершимо реформу охорони здоров’я за принципом «гроші 
ходять за пацієнтом» і досягнемо того, щоби держава справедливо 
платила за необхідні медичні послуги для пацієнтів на всіх рівнях до-
помоги — як у сімейного лікаря, так і у спеціалізованих лікарнях (на 
стаціонарі). Нелюдські умови у медичних закладах відійдуть у мину-
ле. Лікар зможе отримувати гідну винагороду за якісні медичні по-
слуги, а не шукати додатковий заробіток в Україні або за її межами.

✓ ОСвІтА МАЄ ШУКАтИ тАЛАНтИ, НАУКА — БУДУвАтИСЯ НИМИ

Ми віримо, що всі діти народжуються талановитими. Ми хочемо, 
щоб школа працювала на виявлення та розвиток талантів кожної ди-
тини, а не на заучування інформації.

Ми підвищимо престижність професійної освіти серед молоді. 
Профосвіта зможе стати першим кроком на шляху до гідної кар’єри.
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передвиборні програми політичних партій
Університети перетворяться на осередки вільної думки, що конку-

рують між собою якістю освіти і наукових результатів. розвиток на-
уки нарешті повернеться у фокус державної політики і стане страте-
гічним пріоритетом.

✓ вПрОвАДИМО СПрАвеДЛИвУ І ГНУчКУ СОЦІАЛЬНУ ПОЛІтИКУ

Соціальна політика буде формуватись, виходячи з реальних по-
треб і можливостей бюджету, а процедури отримання допомоги на-
решті стануть прозорими і зручними.

✓ КУЛЬтУрА — МІСЦе СИЛИ Й ДУХУ, А Не МАЙДАНчИК ДЛЯ 
БеЗДУХОвНИХ І ЗНеСИЛеНИХ

в Україні мають постати й зміцніти нові, сучасні культурні тради-
ції, що остаточно об’єднають українську націю, цементуючи її іден-
тичність.

нОВІ пІДХОДи ДО пОлІТиКи ТА УпРАВлІння 
ДЕРЖАВОЮ

✓ ПАрЛАМеНт: вІД КрИвОГО ДЗерКАЛА ДО ПрОЗОрОСтІ

Парламент стане місцем ухвалення рішень, яких потребують лю-
ди, а не рядком неефективних витрат у державному бюджеті.

✓ ЗрОБИМО ДерЖАвНИЙ АПАрАт КОМПАКтНИМ тА еФеКтИв-
НИМ

Ми зробимо державний апарат компактним і ефективним, а та-
кож скоротимо непотрібну частину його функцій. Наша ціль — гро-
мадянин не стикається з чиновником, а держава через сучасні елек-
тронні інструменти надає якісні державні послуги людям і бізнесу.

СилЬнІШІ РАЗОМ З ЄВРОпЕЙСЬКОЮ БЕЗпЕКОЮ  
І ДиплОМАТІЄЮ

✓ БОрОНИтИМеМО тИХ, ХтО БОрОНИтЬ УКрАЇНУ

військовий має пишатися своїм ремеслом. Держава мусить ціну-
вати життя військового.

Фундамент Збройних сил України — це люди, віддані своїй справі 
професіонали. Ми створимо умови для якісного забезпечення, під-
вищення навичок, армійського і професійного зростання, комфорту 
власного побуту та побуту родин військових.

✓ ЗАБеЗПечИМО НеМИНУчІСтЬ ПереМОГИ

Наша кінцева мета — повернення наших територій та перемога у 
війні за право України на самовизначення.

Ми категорично проти будь-яких планів, що передбачатимуть пе-
ребування в органах влади чи місцевого самоврядування представ-
ників терористичних груп, керованих Кремлем. Мир, куплений ціною 
бодай часткової втрати суверенітету на користь російського агресо-
ра, ніколи не буде сталим, він здатний призвести до ще більшої ві-
йни на території України.

Ми зробимо все необхідне для безкровної деокупації загарба-
них територій і безпечної реінтеграції людей, яких росія зробила за-
ручниками, їх повернення до нормального, гідного життя. Для нас є 
принципово важливим припинення вбивства українських громадян. 
Це злочин, відповідальність за який несе росія. Наші надії ми підкрі-
пимо реальними діями, котрі наблизять нашу перемогу. Перемогу 
українського духу. Перемогу справедливості.

✓ БУДеМО ПІДтрИМУвАтИ вНУтрІШНЬО ПереМІЩеНИХ ОСІБ тА 
ПІКЛУвАтИСЬ ПрО УКрАЇНЦІв НА ОКУПОвАНИХ терИтОрІЯХ

внутрішньо переміщені особи — це наші люди, наш потенціал 
розвитку країни та повернення захоплених територій. внутрішньо 
переміщеним особам і громадянам України, що вимушені прожива-
ти на окупованих територіях, буде приділено належну увагу.

✓ НАБЛИЗИМО ПОверНеННЯ КрИМУ

Ми не торгуємо Кримом. Крим — не розмінна монета в перегово-
рах з агресором. Крим — це Україна. Це наш принцип, і ми будемо 
його неухильно застосовувати. 

✓ ДОБ’ЄМОСЯ ГІДНОЇ ПОЗИЦІЇ УКрАЇНИ НА МІЖНАрОДНІЙ АреНІ 

Основою зовнішньої політики України буде курс на набуття член-
ства в ЄС та посилення безпеки України за рахунок приєднання до 
НАтО.

програма Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» 

на позачергових виборах  
народних депутатів України  

21 липня 2019 року  
«УКРАЇнА — пОнАД УСЕ!»

Захистимо Україну від реваншу.  
Змусимо владу працювати на українців

1. Протидіяти будь-яким спробам реваншу. Захистити здобутки 
революції Гідності: українізацію, декомунізацію, зачатки люстрації 
та громадянські права українців.

2. Здійснити реальну люстрацію — докорінне очищення влади.
3. Запровадити обов’язкову перевірку держслужбовців, кандида-

тів на виборні посади за допомогою «детектора брехні».
4. Заборонити особам із подвійним громадянством брати участь 

у політичному житті.
5. Скасувати недоторканність Президента України, народних де-

путатів та суддів.
6. Запровадити дієву процедуру імпічменту Президента. Ухвалити 

закон про відкликання суддів, посадовців та депутатів.

7. Запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за 
відкритими списками.

8. Позбавляти мандата народних депутатів України за «кнопко-
давство» та прогули. Запровадити голосування за відбитком пальця.

9. Захистити статус української мови як єдиної державної. 
Зобов’язати всіх чиновників (Президента, депутатів) вживати укра-
їнську мову на роботі та під час публічних виступів. 

10. Позбавляти ліцензій ЗМІ, які порушують мовне законодав-
ство, принижують національну гідність українців, поширюють дезін-
формацію або ведуть антиукраїнську пропаганду.

11. Підтримувати україномовне книговидання, кінематограф, ау-
діо- та відеопродукцію, програмне забезпечення.

Усунемо олігархів і корупціонерів від впливу  
на економіку. повернемо Україну в українські руки
12. Ухвалити пакет законів про повернення капіталів з офшорів. 

Усунути схеми виведення грошей з України.
13. Ліквідувати олігархічні монополії. Повернути контроль держа-

ви та громад над підприємствами-монополістами електро-, газо-, 
тепло-, водопостачання, природними монополіями. 

14. Заборонити приватизацію стратегічних та прибуткових підпри-
ємств. 

15. Заборонити торгівлю стратегічним ресурсом України — зем-
лею с/г призначення. Надавати її в довгострокове володіння винят-
ково українцям із правом родинної спадщини або продажу державі. 

16. Знищити корупційні схеми формування тарифів. Надавати газ 
власного видобутку передусім для потреб населення.

17. встановити справедливі тарифи для людей, замість корупцій-
них надприбутків для олігархів.

Здобудемо гідне майбутнє і впевненість  
у завтрашньому дні 

18. розвинути могутній середній клас не менше 60% від праце-
здатного населення. Надавати всебічну державну підтримку мало-
му й середньому бізнесу.

19. втілити економічний прорив — забезпечити перехід від сиро-
винної до інноваційної економіки.

20. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принци-
пом: малий бізнес — малі податки, великий бізнес — великі подат-
ки. Зберегти єдиний податок для фізичних осіб-підприємців.

21. Створити українським заробітчанам умови для повернення на 
Батьківщину. вважати інвестиціями й не оподатковувати зароблені 
ними гроші та майно. 

22. Скасувати несправедливу пенсійну реформу. Узалежнити пен-
сійний вік від середньої тривалості життя. встановити пряму залеж-
ність розміру пенсії від стажу роботи та допустиму п’ятикратну різ-
ницю між максимальною і мінімальною пенсією для солідарної пен-
сійної системи. розпочати поступове введення індивідуальної нако-
пичувальної системи для молоді.

23. встановити виплати українським сім’ям у зв’язку з народжен-
ням дитини у розмірі 120 000 гривень. Забезпечити виплату серед-
ньомісячної зарплатні протягом трьох років відпустки за доглядом 
дитини.

24. Забезпечити дешеві державні кредити на житло для молодих 
сімей.

25. Забезпечити фермерів дешевими кредитами та дотаціями. За-
провадити державну програму відновлення інфраструктури сіл.

26. розвивати конкурентоспроможні галузі української промис-
ловості: військово-промисловий комплекс, інформаційні технології 
(Іт), авіа-, судно-, верстато- та машинобудування, космічну, харчо-
переробну тощо.

27. Запровадити гарантоване державне страхування в медицині 
для надання якісної та доступної медичної допомоги кожному гро-
мадянину України. Забезпечити гідні умови та оплату праці медич-
ним працівникам. 

Здобудемо мир на СВОїй, БОгом ДАній землі

28. визначити європейський україноцентризм стратегічним кур-
сом держави, згідно з яким Україна прагне стати геополітичним цен-
тром Європи. Формувати новий вектор української геополітики — 
на утворення нової європейської єдності Балто-чорноморського Со-
юзу.

29. Ініціювати зміну безплідних Мінських угод та Нормандсько-
го формату на Будапештський формат за участі США і великої Бри-
танії. 

30. Досягти вигідних для України умов, чітких гарантій, конкрет-
них заходів і термінів вступу України до ЄС і НАтО. 

31. розірвати дипломатичні відносини з рФ. Ініціювати міжнарод-
ний трибунал із розслідування злочинів проти людства, здійснених 
рФ.

32. Ініціювати створення антиросійської коаліції країн для віднов-
лення суверенітету та територіальної цілісності України.

33. встановити розмір фінансування ЗСУ на рівні не менше 5% 
ввП. Запровадити воєнний збір з олігархів.

34. Створити сучасну професійну контрактну армію за стандарта-
ми НАтО. Заснувати на основі територіальної оборони України Ар-
мію Оборони України за швейцарським зразком.

35. Забезпечити право українців на збройний захист та відпові-
дальне володіння цивільною зброєю.

36. Гарантувати гідну платню та пільги для військовослужбовців. 
Ухвалити Державну програму забезпечення їх житлом. вирішити ме-
дико-соціальні проблеми учасників московсько-української війни та 
членів їхніх сімей. Забезпечити державне визнання добровольців, 
надання їм гідного правового та соціального статусу.

37. Знищити корупційні схеми в оборонній галузі. Покарати ви-
нних за багаторічні корупційні оборудки в «Укроборонпромі».

38. Зберегти унітарний устрій держави. Заборонити надання будь-
якої автономії, «спеціального статусу» чи «особливого порядку міс-
цевого самоврядування».

39. встановити повну економічну блокаду тимчасово окупова-
них територій Криму та Донбасу. Припинити діяльність бізнесу рФ 
в Україні. Націоналізувати активи, власниками яких є держава-агре-
сор чи її громадяни.

40. Проводити будь-які вибори на тимчасово окупованих терито-
ріях лише після повної деокупації та перепаспортизації населення. 

41. Притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити 
громадянства усіх, хто зрадив Україну, працював на окупаційну ад-
міністрацію, воював проти України та вчиняв інші злочини.

передвиборна програма 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «ОпОЗиЦІЙнА 

плАТФОРМА — ЗА ЖиТТя»
«МиР! ВІДпОВІДАлЬнІСТЬ! ТУРБОТА!»

«Опозиційна платформа — За життя», керуючись інтересами 
українського народу та української держави, усвідомлюючи загро-
зи та виклики, які постали перед країною, іде на вибори, щоб повер-
нути мир і стабільність. 

Ця програма є чесним суспільним договором між партією «Опо-
зиційна платформа — За життя» та українським народом. 

МиР. ЄДнІСТЬ. КОнСОлІДАЦІя

П’ять років влада систематично порушувала права і обмежувала 
свободи мільйонів українських громадян. Політика мовних заборон 
та утисків, втручання влади у справи релігійних громад розколювали 
українське суспільство, принижували честь та гідність людей.

«Опозиційна платформа — За життя» припинить політику дис-
кримінації, ксенофобії та радикалізму.

Першочергові кроки:
введення мораторію на створення та розвиток проблем, що роз-

колюють країну;
застосування Формули національного успіху, де пріоритетними є 

питання, які об’єднують людей — підвищення рівня життя, доходів, 
спільне управління країною, що дозволить консолідувати суспіль-
ство;

політика примирення та згоди, яка дозволить об’єднати українців 
від Заходу до Сходу та від Півночі до Півдня, «зшити» країну. 

МиРнЕ ВРЕГУлЮВАння КОнФлІКТУ  
ТА РЕІнТЕГРАЦІя ДОнБАСУ

Шляхом діалогу та компромісів припинимо бойові дії, забезпечи-
мо політичне врегулювання конфлікту та повернемо людей Донбасу 
через їхню свідомість, забезпечивши гарантії безпеки.

Першочергові кроки:
забезпечення прямих перемовин у чотирикутнику Київ — Донецьк 

— Луганськ — Москва;
припинення економічної блокади Донбасу;
надання автономного статусу Донбасу як невід’ємній складо-

вій частині України шляхом внесення змін до Конституції та зако-
нів України;

прийняття закону про амністію, закону про вибори та закону про 
вільну економічну зону на Донбасі.

реалізація Плану-концепції врегулювання кризи на Південному 
Сході України — шлях до встановлення миру і повернення Донбасу 
в Україну, а України на Донбас.

УКРАЇнА — пРАВОВА ДЕМОКРАТиЧнА ДЕРЖАВА

Забезпечимо реальне народовладдя. Повернемо громадянам 
України право говорити, спілкуватися, навчатися російською та мо-
вами національних меншин. Не допустимо подальшого втручання 
держави у справи церкви.

Першочергові кроки:
прийняття Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми 

за народною ініціативою»; 
скасування антиконституційних, дискримінаційних законів про 

мову, освіту, перейменування церкви; про декомунізацію, люстра-
цію, тощо; звільнення усіх політичних в’язнів попереднього режиму;

зняття недоторканності із Президента України, народних депута-
тів, суддів, ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії вр. Усі по-
винні бути рівними перед Законом. 

всеукраїнські та місцеві референдуми змусять чиновників і полі-
тиків працювати в інтересах народу. На референдумах народ зможе 
висловлювати недовіру Президенту, Кабміну і верховній раді і таким 
чином відправляти їх у відставку; приймати рішення про відставку 
керівників місцевих органів влади.

ЕФЕКТиВнА ВлАДА

Головна умова для позитивних змін — формування досвідченої та 
відповідальної перед народом влади! 

Першочергові кроки:
проведення реформи політичної системи, забезпечення переходу 

до парламентської республіки та розширення повноважень місцево-
го самоврядування. Обласні та районні ради отримають можливість 
створювати виконавчі комітети, а люди — право на прямих виборах 
обрати керівників регіональної влади;

забезпечення незалежності судової гілки влади;  
перехід від корупційної змішаної виборчої системи до пропорцій-

ної системи з відкритими списками. 
реформа правоохоронної системи, створення муніципальної полі-

ції з прямою виборністю її керівників. 
посилення кримінальної відповідальності за скоєння корупційних 

злочинів посадовцями.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

передвиборні програми політичних партій
пОлІТиКА ЕКОнОМІЧнОГО пРАГМАТиЗМУ

Політика економічного прагматизму має стати основою діяльності 
верховної ради України та сформованого нею уряду.

Першочергові кроки:
формування сприятливого інвестиційного клімату та запровадження 

особливого режиму інвестиційної діяльності; 
введення податку на виведений капітал та скасування податку на 

прибуток; 
зниження податкових ставок, введення податкових канікул для 

суб’єктів малого і середнього бізнесу;
збереження землі у власності українських селян. відкриття ринку с/г 

землі — виключно за результатами загальнонаціонального референ-
думу!

боротьба з монополізмом, рейдерством та нечесною конкуренцією;
зупинення деіндустріалізації, деградації та деінтелектуалізації країни. 
Метою партії у сфері економічної політики є відродження України як 

сучасної індустріальної держави з високим рівнем науково-технологіч-
ного розвитку, конкурентною промисловістю, високими соціальними 
стандартами і високим рівнем життя громадян.

 «нІ!» пОлІТиЦІ ТАРиФнОГО ГЕнОЦиДУ

Головний пріоритет — боротьба з бідністю та соціальний захист на-
селення.

Першочергові кроки:
зниження тарифів на газ для населення України до 3800–4000 грн за 

тис. куб. м за рахунок в тому числі прямих поставок газу із рФ, викорис-
тання для потреб населення газу українського видобутку;

списання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги 
та встановлення справедливих субсидій;

підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, 
мінімальної пенсії — до 7 тисяч гривень.

підвищення виплат при народженні дитини: за першу дитину — 100 
тис. грн, за другу — 200 тис. грн, за третю та наступних — 400 тис. грн;

запровадження прогресивної системи оподаткування доходів фізич-
них осіб;

встановлення неоподатковуваного доходу фізичних осіб на рівні мі-
німальної заробітної плати.

Ми подолаємо бідність, відновимо пільги та забезпечимо гідну дер-
жавну допомогу всім соціально вразливим категоріям населення.

РОЗБУДОВА СОЦІАлЬнОЇ ДЕРЖАВи

Якісна освіта
Першочергові кроки:
можливість навчатися рідною мовою;
поступовий перехід до обов’язкової профільної спеціалізації в серед-

ній школі;
фінансування закладів професійно-технічної освіти з держбюджету;
стимулювання приватних навчальних закладів.

ДОСТУпнА МЕДиЦинА

Першочергові кроки:
поступовий перехід до страхової медицини за рахунок зменшення 

податкового навантаження на роботодавців;
відновлення доступної медичної допомоги за принципом «від се-

ла до столиці»;
забезпечення невідкладної медичної допомоги;
Лікувати мають лікарі, а не парамедики. Держава повинна розви-

вати не «телемедицину», а систему охорони здоров’я.

ЗОВнІШня пОлІТиКА МиРУ, пАРТнЕРСТВА  
ТА БЕЗпЕКи

Гарантуємо повернення до політики багатовекторності. Основним 
зовнішньополітичним пріоритетом стане захист інтересів України — 
насамперед у питаннях економіки, розвитку, залучення інвестицій та 
зростання добробуту громадян.

Першочергові кроки:
забезпечення активного нейтралітету України у військово-полі-

тичній сфері та неучасть в будь-яких військово-політичних союзах,  
як це передбачено розділом ІХ Декларації про Державний суверені-
тет України. 

припинення політики обопільних санкцій та відновлення взає-
мовигідних торговельно-економічних зв’язків з росією та країнами 
СНД;

 перегляд умов участі України у Світовій організації торгівлі та зо-
ні вільної торгівлі з Європейським Союзом;

збереження транзитного потенціалу країни, створення тристорон-
нього газотранспортного консорціуму.

Ми ЗДАТнІ ВІДРОДиТи КРАЇнУ, ТОМУ ЩО

Наша команда — це високопрофесійні, досвідчені фахівці з пи-
тань конституційного права і державного будівництва, це антикризо-
ві менеджери та ефективні управлінці.  

Ми зупинимо бойові дії, захистимо соціальні права українських 
громадян, припинимо тарифний геноцид, спишемо населенню за-
боргованість за житлово-комунальні послуги, встановимо справед-
ливі тарифи, забезпечимо соціальний захист громадян та забезпе-
чимо економічний розвиток й укріплення соціальної держави.

Формула національного успіху дозволить об’єднати народ та за-
безпечити Україні гідне місце на міжнародній арені.

Співголова політичної партії  
«ОпОЗиЦІЙнА плАТФОРМА — ЗА ЖиТТя»  

Рабінович В. З.  
Співголова політичної партії  

«ОпОЗиЦІЙнА плАТФОРМА — ЗА ЖиТТя»  
Бойко Ю. А. 

передвиборна програма  
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «УКРАЇнСЬКА 

СТРАТЕГІя ГРОЙСМАнА»
УКРАЇнСЬКА СТРАТЕГІя — ЦЕ плАн РОЗВиТКУ 
СЕРЕДнЬОГО КлАСУ ТА пРОЦВІТАння УКРАЇни

Україна може і повинна стати успішною демократичною європей-
ською державою, що користується повагою в світі та забезпечує на-
лежний рівень життя громадян. Фундамент, закладений за останні 
роки, дозволяє ставити нові цілі. Ми вважаємо пріоритетом на на-
ступні п’ять років підвищення якості життя громадян через забезпе-
чення сталого економічного зростання. Досвід нашої команди дає 
нам чітке розуміння і бачення, як цього можна досягти. Ми маємо не 
тільки забезпечити незворотність розпочатих змін, але й дати їм но-
вий імпульс і головне — зробити їх відчутними для наших громадян.

Ми вважаємо стратегічним завданням на цей період розбудо-
ву справжнього українського середнього класу. Його повноцінни-
ми представниками мають відчути себе український вчитель, лікар, 
кваліфікований працівник, підприємець, фермер — люди праці, які 
формують сьогодення і майбутнє країни. 

Сильний середній клас — основа стабільності суспільства. Адже 
він зацікавлений у стабільній, правовій і соціально орієнтованій дер-
жаві й не зацікавлений у поляризації суспільства — чи то за мовною, 
чи за етнічною, чи релігійною ознакою. 

Суспільство середнього класу базується на принципах справедли-
вості. воно здатне повноцінно подбати і про тих, хто потребує під-
тримки суспільства та держави.

Українська стратегія Гройсмана, яка визначає такі пріоритети, для 
їх досягнення фокусується на чотирьох напрямах: збереження ма-
крофінансової стабільності, сталий економічний розвиток, розбудо-
ва правової держави і забезпечення безпеки держави і громадян, 
гідна якість життя.  

МАКРОФІнАнСОВА СТАБІлЬнІСТЬ 
Ми забезпечимо: 
•  відповідальну стратегію управління державним боргом — змен-

шення боргового навантаження на бюджет країни.
•  Подальший перехід від моделі «гасіння пожеж» до стратегічно-

го планування розвитку країни. Ми вже заклали модель триріч-
ного планування роботи уряду та трирічного бюджетного плану-
вання. А це означає прогнозованість розвитку та системні кроки 
з вирішення накопичених у державі проблем.

•  Низький рівень інфляції. вперше за останні роки ми досягли од-
нозначних показників і плануємо утримувати цю тенденцію за-
вдяки продуманій фінансовій політиці.

•  Підтримку стабільності валютного курсу. Прогнозованість і по-
слідовність фінансової та регуляторної політики, плідна співп-
раця з міжнародними інвесторами, конструктивний діалог з ін-
вестиційним світом — це основи стабільної гривні.

СТАлиЙ ЕКОнОМІЧниЙ РОЗВиТОК
1. Інвестиції — повітря для економіки 
Ми забезпечимо:  
•  Просту та прозору податкову систему: зменшення ставок подат-

ків та розширення бази оподаткування, спрощення адміністру-
вання податків.

• Доступні кредити для підприємців.
•  Швидку, прозору та ефективну митницю. «Плюс» автоматиза-

ція процесів, «мінус» людський фактор, там де він не потрібний.
• вільний рух капіталів та спрощення валютного регулювання.
•  Створення довгоочікуваної Служби фінансових розслідувань 

— як єдиного  аналітичного підрозділу з правом розслідуван-
ня економічних злочинів. Аналогічні функції прокуратури, СБУ, 
поліції — ліквідувати.  

•  Передачу фермерам у власність земель, які раніше були в по-
стійному користуванні.

2. Формування взаємовигідного партнерства держави та бізнесу
Ми забезпечимо:  
•  Спеціальні заходи стимулювання промислового та технологіч-

ного розвитку.
•  реалізацію масштабних проектів державно-приватного партнер-

ства в сегменті інфраструктури та промисловості задля нарощу-
вання потужностей країни та створення нових робочих місць. 
Українці їздитимуть хорошими дорогами, користатимуться су-
часним залізничним транспортом, матимуть розвинуте авіацій-
не сполучення з Європою і світом!

•  розвиток пріоритетних галузей промисловості з високою дода-
ною вартістю — машинобудування, металургія, хімпром, лег-
пром, фармацевтика, видобувна галузь.  

•  Стимулювання наукових досліджень, інновацій та розвитку но-
вих індустрій.  

•  Створення нових можливостей для підприємців — передусім, 
через малу приватизацію та залучення до електронних аукціо-
нів.  

3. Розумне регулювання та розвиток конкуренції
Ми забезпечимо:  
•  чіткі та прозорі правила ведення бізнесу і здійснення державно-

го контролю на основі ризик-орієнтованого підходу.  
•  ефективну антимонопольну політику — тверде «ні» проявам 

недобросовісної конкуренції.
•  розумний захист своїх промислових інтересів — всередині кра-

їни та на зовнішніх ринках.
•  Повну підтримку чесного підприємництва, а відтак — забезпе-

чення зайнятості в усіх регіонах України.
4. Гідні умови праці
Ми забезпечимо:  
• Зростання мінімальної та середньої зарплати.

•  Достойну оплату праці фахівців у секторах, що фінансуються з 
держбюджету (зокрема, лікарі, вчителі, працівники соціальної 
сфери, культури тощо).

• Захист прав працівника від недобросовісних роботодавців.

пРАВОВА ДЕРЖАВА ТА БЕЗпЕКА 

1. Рівні права та демократичне врядування
Ми виступаємо за:
•  Завершення реформи децентралізації, яка наділяє членів тери-

торіальних громад можливістю і ресурсами самостійно визнача-
ти напрямки їхнього розвитку. 

•  розвиток електронного врядування та доступність державних  
послуг.

• відкритість та доступність державних реєстрів.
• Прозорий та відкритий ринок державних закупівель.
2. Захист життя та власності
Наша відповідь:  
• «Ні» свавіллю правоохоронних та контролюючих органів.
• «так» ефективним антикорупційним структурам.
• «так» професійній поліції, якій довіряють.  
3. Справедливе правосуддя
Ми наголошуємо на: 
• Необхідності завершення судової реформи.
•  Запровадженні дієвих механізмів досудового вирішення супе-

речок.
• реалізації проектів сучасного електронного правосуддя.  
•  Дієвій роботи антикорупційного суду, який забезпечуватиме не-

відворотність покарання корупціонерів та встановлення громад-
ського контролю за його роботою.

4. Захист територіальної цілісності та суверенітету держави
Ми всебічно підтримуємо:  
• Боєздатність української армії.
• Захист державного суверенітету України.
•  Провадження заходів кібербезпеки різних інститутів та інфра-

структури.
•  Безкомпромісний захист незалежності й територіальної ціліс-

ності.
• Повну енергетичну незалежність.  
• Глибшу інфраструктурну інтеграцію із Західними партнерами. 
• Отримання пришвидшеного плану набуття членства в НАтО.

ГІДнА яКІСТЬ ЖиТТя

1. Здоров’я нації — цінність держави
Ми забезпечимо:  
• Своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу.
•  Забезпечення доступу громадян до гарантованого пакету ме-

дичних послуг та лікарських засобів.
• ефективну та спроможну систему громадського здоров’я.
2.  якісна сучасна освіта — гармонійний розвиток та професійна 

реалізація людини
Ми забезпечимо:  
•  Нові принципи шкільної та дошкільної освіти, щоб наші діти рос-

ли щасливими та успішними особистостями.
•  Сучасну професійну освіту за стандартами ЄС, щоб кожен міг 

опанувати актуальну професію.
•  Нову якість вищої освіти та розбудову системи освіти дорослих 

для навчання впродовж життя.
• ефективне поєднання університетської освіти та науки.
3. Комфортне місто і село  
Що це таке?
•  Це сталий регіональний розвиток та допомога проблемним те-

риторіям.
• Це безпечне середовище.  
• Це якісні комунальні послуги й енергоефективність.
• Це сучасне просторове планування.
• Це пріоритет розвитку людського капіталу.
4. Дієва система соціального забезпечення
Наша мета:
• Перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення.
•  Соціальна адаптація та інтеграція усіх категорій осіб з особли-

вими потребами.
•  Запровадження сучасних механізмів підтримки людей, які не 

мають змоги працювати. 
Голова (Голова політради) пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ  

«УКРАЇнСЬКА СТРАТЕГІя ГРОЙСМАнА»   
В. Б. Гройсман

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «СилА І ЧЕСТЬ»
Ми, ПОЛІтИчНА ПАртІЯ «СИЛА І чеСтЬ», прагнемо до повноцін-

ного забезпечення економічних, безпекових, соціальних, екологіч-
них благ для населення України. Ми вважаємо, що держава має пе-
реглянути свої пріоритети та поставити на перше місце інтереси зви-
чайної Людини з її повсякденними сподіваннями, прагненням до 
стабільності та потребою у безпеці.

Ми мусимо закласти міцний фундамент реальної безпосередньої 
демократії в Україні, запровадивши розвиток держави за трьома 
ключовими принципами.

Перший — необхідними умовами для побудови справжньої демо-
кратії є поява та закріплення у країні потужного середнього класу із 
високим рівнем достатку та політичної культури.

Другий — політичний устрій держави повинен базуватися на без-
умовному розмежуванні законодавчої, виконавчої та судової гілок 
влади, а максимум функцій держави має бути делеговано органам 
місцевого самоврядування.
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передвиборні програми політичних партій
третій — політична стабільність в державі можлива за умови за-

снування декількох справжніх демократичних партій з чіткою ідео-
логією, прозорою структурою і відсутністю олігархічного впливу на 
їх формування та діяльність.

вважаємо, що головне завдання держави — гарантувати безпе-
ку кожному громадянину. Це і особиста безпека громадянина та йо-
го родини, продовольча і екологічна безпека, безпека суспільства і 
країни у цілому. Держава має гарантувати забезпечену старість, гід-
не медичне обслуговування, соціальне забезпечення непрацездат-
них громадян, матерів, що доглядають за дітьми, забезпечення жит-
лом військовослужбовців, учасників бойових дій та військових пен-
сіонерів.

Основи конституційної демократії

Ми є свідомими консервативними демократами. тверде і неу-
хильне дотримання Конституції і законності — наш основний полі-
тичний пріоритет.

Ми пропонуємо:
– ліквідувати конституційний конфлікт політичних інтересів між 

посадами Президента і Прем’єр–міністра. Повноваження Президен-
та повинні бути обмежені і поставлені під нагляд парламенту із зако-
нодавчо визначеною прозорою процедурою його імпічменту;

– скасувати депутатську недоторканність у нинішньому її вигляді;
– продовжити проведення  адміністративно-територіальної ре-

форми України з метою зміцнення унітарного статусу та єдності дер-
жави у поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею біль-
шості внутрішніх функцій держави органам місцевого самовряду-
вання;

– ініціювати прийняття Закону України «Про всеукраїнський і міс-
цеві референдуми».

Ключові елементи стратегії економічного розвитку 
України

Ми вважаємо, що для економічного розвитку України слід забез-
печити:

– вжиття усіх необхідних заходів із подолання бідності українців, у 
тому числі через подолання масової корупції, ліквідацію економічно 
необґрунтованих складових у тарифах;

– демонополізацію, деолігархізацію, деофшоризацію, дерегу-
ляцію, детінізацію економічних відносин, що матиме результатом 
зміцнення внутрішнього ринку, стимулювання вільної конкуренції, 
гарантування непорушності економічних прав і свобод;

– ефективну систему законодавчого захисту приватної власності 
та підприємницької діяльності, що передбачатиме дієві правові ме-
ханізми запобігання рейдерству і тиску на бізнес;

– передумови для переходу від сировинної до постіндустріаль-
ної моделі розвитку економіки, економіки знань, що передбачатиме 
державну підтримку підприємств наукомісткого промислового ви-
робництва, стимулювання венчурних та інвестиційних проектів, роз-
виток IT-галузі та креативних індустрій;

– ефективну земельну реформу із впровадженням такої моделі 
ринку землі, яка би забезпечила рівний та конкурентний доступ до 
землі для всіх учасників ринку. Після належного експертного та гро-
мадського обговорення прийняти відповідне законодавство з осно-
вним акцентом на власнику землі — громадянину України, який бу-
де працювати на своїй землі;

– енергетичну незалежність України на базі модернізованої ядер-
ної енергетики безпечного типу, відновлюваних та екологічно чистих 
джерел енергії, диверсифікації джерел постачання паливно-енерге-
тичних ресурсів, створення прозорого ринку видобутку, транспорту-
вання та реалізації нафти і газу в Україні;

– модернізацію і створення нової транспортної інфраструктури, 
включаючи сухопутний, повітряний, морський і річковий шляхи спо-
лучення;

– фінансову та цінову стабільність, зниження рівня бюджетного 
дефіциту, боргового навантаження України до економічно обґрун-
тованого рівня, відновлення довіри бізнесу та населення до банків-
ської системи в цілому, відновлення кредитування.

Сектор безпеки і оборони України

Завданнями реформування сектору безпеки і оборони України 
мають стати:

– запровадження реформ у Збройних Силах України із нарощу-
ванням їх бойових та оперативних потужностей і створенням гідних 
умов служби й життя для військовослужбовців, ветеранів та членів 
їх сімей;

– повернення поваги до вищої цінності нашого війська — жит-
тя і гідності військовослужбовця; викорінення корупції в оборонній 
сфері;

– забезпечення зближення з НАтО, що сприятиме отриманню 
Плану дій щодо членства в Альянсі;

– поступовий перехід від змішаного принципу комплектування 
Збройних Сил до створення професійного національного війська; 
створення оперативного і стратегічного резерву на базі формувань 
територіальної оборони.

наступ на корупцію

Боротьба з корупцією є одним з головних завдань партії. Для її 
знищення необхідно забезпечити:

– невідворотність покарання за корупційні злочини;
– жорсткий контроль за чистотою рядів суддівського корпусу че-

рез механізми кадрового відбору та контролю за його діяльністю з 
боку державних та громадських антикорупційних інститутів;

– прозорість джерел фінансування політичних партій, а також під-
контрольність фінансового політичного спонсорства;

– реалізацію відповідних змін до чинного законодавства з руйну-
вання економічних основ корупції.

Внутрішня політика 
Головними завданнями у внутрішній політиці  

ми бачимо:

– забезпечити національну консолідацію суспільства та створи-
ти рівні умови для розвитку всіх національностей, що населяють 
Україну;

– створити сучасне суспільне теле- і радіомовлення, незалежне 
від законодавчої та виконавчої гілок влади;

– забезпечити функціонування єдиного медичного простору, як 
системи доступної та своєчасної, рівної та якісної медичної допо-
моги;

– забезпечити державну підтримку переселенців з анексованого 
Криму та окупованих територій Донбасу, пільгове кредитування та 
врегулювання майнових відносин між фінансовими установами та 
цими громадянами.

Оновлення стратегії зовнішньої політики

Ми ініціюємо розробку і прийняття Стратегії зовнішньої політики 
із зазначенням національних інтересів держави у сучасних умовах, 
яка має враховувати:

– формування дієвих механізмів повернення анексованого Криму 
та деокупації частини Донецької та Луганської областей шляхом ди-
пломатичних та економічних заходів міжнародного впливу;

– зосередження на реалізації євро- і євроатлантичного інтеграцій-
ного курсу;

– розвиток всебічного та багаторівневого стратегічного партнер-
ства зі США;

– формування ефективної системи міжнародних гарантій націо-
нальній безпеці, яка відповідатиме масштабам існуючих загроз;

– формування нової концепції відносин із рФ, спрямованої на 
припинення бойових дій на Сході України, повернення окупованих 
територій, активізацію дієвих механізмів міжнародної допомоги 
Україні у протистоянні російській агресії;

– формування міжнародної програми екологічного відновлення 
територій Донбасу, Криму та Азовського моря.

Ми дійсно віримо у те, що:
БОГ, СВОБОДА, СІМ’я і УКРАЇнА є найвищими духовними цінностя-

ми українського народу;
КУлЬТУРА, нАУКА, ЗЕМля та ВлАСнІТЬ — одвічно годуватимуть 

Україну;
ВиБОРнІСТЬ, СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ, ЗАКОннІСТЬ і АРМІя 

— завжди захищатимуть права українців на життя, свободу і щастя 
та боронитимуть соборність і незалежність Держави.

Голова партії Смешко І. п. 

пРОГРАМА пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ 
«ОБ’ЄДнАння «САМОпОМІЧ»

«Об’єднання «САМОпОМІЧ» впроваджує в українську політику 
принципи християнської моралі та здорового глузду. Сьогодні Укра-
їна потребує сили народу, відданості кожного задля національного 
процвітання.

Кожне людське життя безцінне. Саме тому спільнота не має пра-
ва байдуже спостерігати, як це життя окремо взятої людини ніве-
читься. І немає нічого неможливого, коли йдеться про його поряту-
нок і піднесення. 

наша мета: побудувати країну, в якій хочеться жити.

І ми знаємо, як це зробити. Щоб рівень оплати праці був  як у Єв-
ропі, щоб молодь мала всі можливості для старту успішної кар’єри 
і кожен міг облаштувати омріяне житло, а автомобіль — не був би 
розкішшю. Пенсія — не виживання, а новий етап життя, який до-
зволяє насолоджуватися світом і мати час на здоров’я та улюбле-
ні справи.

Для цього потрібно:

ЗАБЕЗпЕЧиТи ЕКОнОМІЧниЙ СТРиБОК

Змінимо державну економічну політику — мінімум держави в 
економіці й дерегуляція бізнесу.

Заохотимо інвестувати в українську економіку, щоб світові ком-
панії переносили бізнес в Україну.

Забезпечимо усі державні послуги через електронні сервіси, щоб 
усунути ґрунт для корупції.

Визначимо точки зростання: інновації, Іт, креативні індустрії, АПК, 
машинобудування, вПК.

відновимо авіабудування та роботу внутрішніх аеропортів, роз-
винемо внутрішні авіаперевезення та створимо національного ло-
укост-перевізника.

Підсилимо виробництво громадського електротранспорту через 
часткову компенсацію кредитів, вигідні лізингові програми.

Ліквідуємо економічні підрозділи прокуратури, поліції, СБУ та по-
даткову міліцію та створимо несиловий аналітичний орган (фінансо-
ву поліцію), що розслідуватиме злочини у сфері публічних фінансів.

ЗАпРОВАДиТи пРОЗОРиЙ БЮДЖЕТ І СпРАВЕДлиВІ 
пОДАТКи

Запровадимо прозорі стандарти складання державного та місце-
вих бюджетів. Забезпечимо відкритість інформації щодо викорис-
тання коштів платників податків.

Створимо комфортну податкову систему, яка стане драйвером 
економіки — введемо податок на виведений капітал.

Запровадимо контроль за трансфертним ціноутворенням, ухвали-
мо антиофшорні закони.

Зробимо прозорою роботу митниці та податкової, запровадимо 
Митний кодекс ЄС, щоб усунути корупцію і наповнювати бюджет до-
датково на 100 млрд грн щороку.

ЗМІЦниТи ОБОРОнОЗДАТнІСТЬ  
ТА ЗАХиСТиТи КРАЇнУ

Забезпечимо лінію обмеження окупованих територій, неперебор-
ну для противника, та постійну готовність українських військ для 
відбиття можливої агресії з боку росії.

Гарантуємо кожному українському солдату гідну винагороду — 
не менше 1000 доларів.

Змінимо систему командування й управління у ЗСУ відповідно до 
стандартів нАТО.

Запровадимо програму підтримки ветеранів війни, виплачуючи 
компенсацію 100 тисяч гривень.

відкриємо оборонну промисловість для інвестицій та інновацій, 
зробимо оборонний бюджет прозорим.

Будуватимемо прагматичні союзи із зовнішніми партнерами, іні-
ціюємо створення Центрально-Східного європейського військово-
го альянсу. Налагодимо постійну співпрацю з НАтО, щоб отрима-
ти членство.

Зміцнимо співпрацю з ЄС, забезпечимо Спільний авіаційний про-
стір, приєднання до Митного, енергетичного союзів.

пОВЕРнУТи ОКУпОВАнІ ТЕРиТОРІЇ

Щоб повернути окуповані території, треба виграти війну з росі-
єю. росія їх окупувала, і лише в неї ми можемо їх забрати. Повернен-
ня має відбутися невійськовим способом, але при постійному підви-
щенні обороноздатності країни.

Запровадимо єдину політику щодо окупованих Криму і частин До-
нецької і луганської областей — для росії окуповані Крим і Донбас 
є різними, але для нас вони однаково окуповані.

Сформуємо чітку політику щодо людей, які залишились на окупо-
ваних територіях, в тому числі і кримських татар. Затвердимо дер-
жавну програму забезпечення гідних умов проживання для тимча-
сово переміщених осіб. 

ЗАБЕЗпЕЧиТи СпРАВЕДлиВІСТЬ І нЕВІДВОРОТнІСТЬ 
пОКАРАння

Ми забезпечимо ефективну протидію корупції на основі 3-х прин-
ципів: невідворотність покарання, усунення умов корупції та вихо-
вання несприйняття корупції.

відновимо кримінальну відповідальність за незаконне збага-
чення.

Забезпечимо політичну незалежність та ефективну роботу спеці-
ально створених антикорупційних органів: НАЗК, САП, НАБУ та ви-
щого антикорупційного суду.

Спрямуємо 25% конфіскованих у корупціонерів коштів на гума-
нітарні програми (будівництво лікарень, шкіл, дитячих садків тощо).

Ухвалимо закон про захист осіб, які викривають корупцію.

ЗАБЕЗпЕЧиТи РОЗВиТОК МІСЦЕВОГО 
САМОВРяДУВАння

Змінимо розподіл зібраних податків — 50 % залишиться у гро-
мадах.

Забезпечимо усім містам рівний доступ до податку на доходи фі-
зичних осіб.

Захистимо місцеве самоврядування від криміналітету, який нама-
гається взяти під контроль ресурси громади. 

Стимулюватимемо створення міських агломерацій, щоб викорис-
тати потужність великих міст для розвитку регіонів.

Повернемо Києву місцеве самоврядування, ухваливши новий за-
кон про столицю.

Забезпечимо спроможність об’єднаних громад реальними права-
ми та ресурсами.

Зробимо міста зручними для людей з інвалідністю та сімей з ді-
тьми через інклюзивну інфраструктуру.

впровадимо місцеві програми регулювання чисельності безпри-
тульних тварин гуманними методами.

СТВОРиТи СиСТЕМУ яКІСнОЇ ОСВІТи

Скеруємо в освіту 25% усіх податків.
Зробимо професію вчителя конкурентною. Грошова винагорода 

вчителя — на третину більша за середню зарплату.
відновимо професійно-технічну освіту — поєднаємо її з потреба-

ми місцевого бізнесу.
Запровадимо конкуренцію серед університетів через проектне 

фінансування науки та інновацій для 10 найкращих вишів.
Повернемо науку в університети. Започаткуємо грантову підтрим-

ку наукових досліджень.
Інвестуватимемо зібраний акциз на тютюн та алкоголь у розвиток 

дітей (музика, малювання, спорт).

ЗАБЕЗпЕЧиТи СОЦІАлЬниЙ ДОБРОБУТ

впровадимо безумовний базовий дохід європейського стандарту 
не нижче 300 євро.

Запровадимо обов’язкове індивідуальне пенсійне накопичення 
без збільшення ЄСв.

впровадимо стимули для соціально відповідального бізнесу.
Забезпечимо медичним працівникам гідну винагороду.
Запровадимо програму забезпечення житлом багатодітних сімей 

і прозору процедуру його розподілу, допомогу при народженні ди-
тини у 100 000 грн — держава на ділі визнає цінність сім’ї для вихо-
вання майбутніх поколінь.
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передвиборні програми політичних партій
пОВЕРнУТи УКРАЇнЦяМ КОнТРОлЬ  

ЗА пРиРОДниМи РЕСУРСАМи І КРиТиЧнОЮ 
ІнФРАСТРУКТУРОЮ

Зробимо ціну на газ для населення справедливою через збільшен-
ня власного видобутку.

Усунемо монополії з ринків газу, нафти, вугілля, нафтопродуктів та 
електроенергії, щоб кожен учасник ринку мав не більше 10%.

Нафту, газ, вугілля, нафтопродукти та електроенергію продаватиме-
мо на енергетичній біржі, а спецдозволи на користування надрами  — 
виключно на відкритих аукціонах.

Надамо споживачам право вільно обирати постачальника газу. вста-
новимо за 3 роки всім отримувачам субсидій «розумні» лічильники.

Створимо ефективну модель зеленої генерації, запровадимо про-
граму захисту річок і системний моніторинг якості повітря, зробимо 
платежі за забруднення довкілля адекватними завданій шкоді.

Спрямуємо кошти Фонду енергоефективності на «теплі кредити» для 
людей, щоб заощадити 30% витрат на опалення.

РОЗВинУТи АГРАРниЙ СЕКТОР

Запровадимо ринок землі с/г призначення: купувати землю змо-
жуть тільки громадяни України, обмежимо кількість землі, яку мо-
же придбати одна особа.

Гарантуємо фермерам дешеві кредити для придбання землі.
Запровадимо прозорий продаж права оренди на землі держав-

ної власності.

ЗМІЦниТи ЗВ’яЗКи З УКРАЇнЦяМи У СВІТІ

Дозволимо набувати громадянство українцям, які народились за 
кордоном, але хочуть розбудовувати нашу державу (за винятком 
громадян росії).

Запровадимо оцінювання якості дипломатичної служби.

ЗАБЕЗпЕЧиТи ВІДпОВІДАлЬнІСТЬ ВлАДи

Закріпимо у Конституції:
•  вибори до парламенту на пропорційній основі з відкритими  

списками;
• ліквідацію ОДА і РДА;
• зменшення кількості депутатів парламенту до 300;
• скасування депутатської недоторканності.
Ухвалимо закон «про президента України»

В ЄДнОСТІ — СилА!

лідер політичної партії «Об’єднання «САМОпОМІЧ»  
А. І. Садовий

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ  
«нЕЗАлЕЖнІСТЬ» 

на позачергових виборах народних 
депутатів України  

21 липня 2019 року
нАШІ ЦІлІ:

– Мир i злагода
– Професіоналізм i законність
– Добробут i справедливість
– Соціальний захист людей в погонах

Мир i злагода

Ми виступаємо за:
– Припинення вогню та бойових дій на лінії зіткнення на Донба-

сі шляхом активізації переговорів, передусім у Нормандському фор-
маті та в рамках Мінської тристоронньої контактної групи;

– Поступову демілітаризацію та поетапну інтеграцію непідконтр-
ольних територій до складу України виключно дипломатичним шля-
хом;

– Повернення всіх українських військовополонених та осіб, що не-
законно утримуються в неволі;

– Підготовку і реалізацію комплексної програми повернення Кри-
му до складу України;

– Припинення діяльності незаконних збройних формувань, по-
вернення правоохоронним органам виняткової ролі у забезпеченні 
громадського порядку;

– Посилення контролю за обігом зброї, недопущення прийняття 
закону про її легалізацію;

– Припинення втручання держави у діяльність релігійних органі-
зацій, недопущення міжконфесійної ворожнечі;

– Недопущення переслідувань, утисків та дискримінації з політич-
них мотивів, зниження рівня політичної напруженості у суспільстві;

– Делегування місцевим радам права визначати культурну та мов-
ну політику;

– Забезпечення реальних прав національних меншин, зниження 
напруженості із західними сусідами України.

професiоналізм i законність

Ми виступаємо за:
– Проведення неупередженого та досконалого розслідування дій 

попередньої влади, що призвели до загибелі тисяч українців, втра-
ти територій, розпалювання воєнних дій, насадження в суспільстві 

ворожнечі, зокрема, політичної та релігійної, встановлення персо-
нальної відповідальності і забезпечення невідворотності покарання;

– Скасування недоторканності Президента України та народних 
депутатів України, реальне забезпечення принципу рівності всіх гро-
мадян перед Законом;

– впровадження реальних механізмів застосування процедури ім-
пічменту Президента України, відкликання виборцями депутатів усіх 
рівнів;

– Скасування будь-яких люстраційних обмежень, що спричинили 
зниження професійності державних і правоохоронних органів, по-
вернення професіоналів на службу державі та суспільству;

– відновлення дієздатності правоохоронної системи, яка зможе 
забезпечити безпеку громадян, недоторканність майна, дотримання 
конституційних прав і свобод;

– Посилення покарання за корупційні діяння, ефективне викорис-
тання існуючих антикорупційних органів, замість постійного ство-
рення нових;

– Очищення силових і правоохоронних органів від корупціонерів, 
політичних і кумівських призначенців попередньої влади;

– Позбавлення правоохоронних органів непритаманних функцій 
економічного та політичного тиску;

– відновлення у суспільстві поваги до людей у погонах, забезпе-
чення гідного рівня їх соціальної захищеності.

Добробут i справедливість

Ми виступаємо за:
– Зниження житлово-комунальних тарифів шляхом ліквідації їх 

корупційної складової, забезпечення прозорості їх розрахунку;
– Безумовне виділення субсидій — оплата житлово-комунальних 

послуг не може перевищувати 15% доходу сім’ї;
– Збільшення мінімального розміру всіх видів пенсій і виплат до 

рівня реального прожиткового мінімуму, їх індексація відповідно до 
інфляції;

– Повернення пенсійного віку до 55 років для жінок та 60 років 
для чоловіків, диференціація розміру пенсії пропорційно трудово-
му стажу;

– відновлення перерахунку пенсій колишнім працівникам правоо-
хоронних органів та військовослужбовцям у зв’язку з підвищенням 
грошового забезпечення діючих працівників;

– Заборону на обмеження доходів працюючих пенсіонерів;
– Збільшення терміну виплат з безробіття, спрощення порядку їх 

отримання;
– Заборону скорочення (ліквідацію) існуючих пільг;
– Ліквідацію схем виведення капіталів з України в офшори, ухи-

лення від оподаткування;
– встановлення обмежень на доходи посадовців та керівників під-

контрольних державі підприємств;
– Зниження податків на заробітну плату — її легальна виплата має 

стати вигідною і працівникові, і роботодавцю;
– Заборону закриття державних і комунальних медичних установ, 

скорочення медичного персоналу;
– чітке визначення переліку медичних послуг, що надаються без-

оплатно, контроль за їх якістю і своєчасністю надання;
– Збільшення виплат при народженні дитини, спрощення порядку 

їх нарахування, збереження для працюючих матерів;
– Забезпечення не менше 50% місць у вищих навчальних закла-

дах за рахунок бюджетних коштів;
– Заборону приватизації земель сільськогосподарського призна-

чення, лісових угідь, зон масового відпочинку;
– Недопущення втручання держави в регулювання контенту Інтер-

нет-ресурсів.

Соціальний захист людей в погонах

Ми виступаємо за:
– Забезпечення гарантованих державою заробітних плат діючим 

працівникам та пенсій ветеранам, пенсіонерам військових та право-
охоронних органів;

– відновлення гарантій на пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з правоохоронних органів та військової служби, у зв’язку зі змінами 
розмірів грошового забезпечення працюючих співробітників;

– Індексація пенсій правоохоронців та військових пенсіонерів;
– відновлення усіх державних гарантій та соціальних пільг;
– Надання пільгових кредитів працівникам та пенсіонерам/ветера-

нам правоохоронних органів і військовим для придбання житла з ви-
платою відсотків державою;

– Забезпечення безкоштовного медичного обслуговування у відо-
мчих медичних закладах діючих співробітників, пенсіонерів та чле-
нів їх сімей.

– Гарантоване санаторно-курортне лікування у відомчих устано-
вах для пенсіонерів, ветеранів цих відомств;

– Гідний матеріально-технічний рівень забезпечення поліцей-
ських, військових та інших правоохоронних і силових відомств. 

Голова пп «нЕЗАлЕЖнІСТЬ»  
О. І. Дубенко

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
політичної партії Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина»
«Новий Курс України» — це єдина комплексна програма швид-

кого відродження України. вона була розроблена великим колекти-
вом українських фахівців та експертів у різних сферах життя держа-
ви і суспільства. 

нОВА СТРАТЕГІя МиРУ 
пРІОРІТЕТи ЗОВнІШнЬОЇ пОлІТиКи

Ми ефективно втілюватимемо Угоду про асоціацію Україна — ЄС. 
Наше майбутнє — в ЄС. 

Ми послідовно працюватимемо над наданням Україні Плану дій 
для членства (ПДч) в НАтО. Наша безпека — в НАтО. 

ДОнБАС І КРиМ

Ми вважаємо відновлення територіальної  цілісності та суверені-
тету України головним пріоритетом.

Шлях до миру має розпочатися з безумовного звільнення  росією 
всіх в’язнів сумління, полонених і заручників.

Окрім Мінського процесу і Нормандського формату, ми пропону-
ємо започаткувати переговори за формулою Будапешт+, залучивши 
до процесу врегулювання такі держави як США та велику Британію.

Ми наполягаємо на розгляді питань окупованого Донбасу і анек-
сованого Криму в єдиному пакеті.

Ми продовжуватимемо активну міжнародну діяльність в рамках 
ради Європи, ОБСЄ та Європейської Народної Партії для встановлен-
ня миру та повернення українських територій.

нОВА СОЦІАлЬнА ДОКТРинА 
ЄВРОпЕЙСЬКА ЗАРОБІТнА плАТА

Ми ставимо за мету за п’ять наступних років поступово досягти 
рівня середньої заробітної плати Польщі у доларовому вимірі. Сьо-
годні середня заробітна плата в Польщі у 3,5 рази вища, ніж в Укра-
їні.

СпРАВЕДлиВІ пЕнСІЇ

Ми запровадимо персоніфіковану пенсійну систему. 
Мінімальну пенсію буде піднято до рівня 3094 грн. Жоден пенсіо-

нер не буде отримувати пенсію менше реального прожиткового мі-
німуму для пенсіонерів, затвердженого законом. 

Пенсійні внески відкладатимуться на особовий рахунок кожної 
людини у державному банку протягом усього періоду роботи. 

Пенсійні збереження будуть щорічно індексуватись, на них будуть 
нараховуватися депозитні відсотки. 

Держава гарантуватиме збереження приватних пенсійних рахун-
ків усіма своїми ресурсами. 

Якщо людина не встигне використати гроші на своєму пенсійно-
му рахунку за життя, суму, яка залишиться, будуть успадковувати 
члени її родини. 

Буде скасовано порядок, який позбавляє пенсій працюючих пен-
сіонерів.

ДОСТУпнА МЕДиЦинА

Буде запроваджено обов’язкове медичне страхування за рахунок 
коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового 
навантаження на їх підприємства. 

Це повністю забезпечить кожного громадянина безоплатними ме-
дичними послугами всіх рівнів найвищої якості, безоплатними меди-
каментами, які пропише лікар, та профілактикою захворювань. 

Обов’язкове медичне страхування протягом найближчих років до-
зволить підвищити заробітну плату медиків до європейського рівня. 

Ми повернемо людям право викликати лікаря додому. 
У селах буде забезпечене повноцінне функціонування фельдшер-

сько-акушерського пункту (ФАПу) за рахунок залучення довгостро-
кового кредитування строком не менше ніж на 20 років і за кредит-
ною ставкою не більше 3% річних.

СпРАВЕДлиВІ ТАРиФи

Ціну на газ для населення буде знижено в 2 рази. Це дозволить 
вдвічі зменшити тарифи на тепло й гарячу воду, адже газ — це го-
ловна складова у їх вартості. 

Ми спрямуємо газ українського видобутку виключно на потреби 
населення, збільшимо обсяг внутрішнього газовидобування. Стиму-
люватимемо енергозбереження. 

яКІСнА ТА ДОСТУпнА ОСВІТА

Головним пріоритетом Нового Курсу ми визначили освіту та нау-
ку. всю систему освіти, її фінансування та структуру буде принципо-
во переглянуто. 

Незалежно від того, куди дитина піде вчитися, у приватний заклад 
чи державний, гроші будуть іти за нею. Завдяки цьому, закон гаран-
туватиме безоплатну освіту, від початкової до вищої. Доступ дітей та 
молоді до освіти не залежатиме від заможності їхніх батьків. 

Забезпечимо виконання закону, за яким базова зарплата освітян 
не може бути нижча за 3 мінімальні. 

За п’ять років ми піднімемо заробітні плати освітян — вихова-
телів, вчителів, бібліотекарів та викладачів до європейського рівня. 

УКРАЇнСЬКА КУлЬТУРА

Буде збережено позитивні тенденції збільшення видатків на фі-
нансування культури і продовжено практику виділення достатніх ко-
штів на фінансування українського кіно, книги, контенту на радіо і 
телебаченні.

Прийнявши закон про меценатство, ми зменшимо навантажен-
ня на державний бюджет і зробимо систему фінансування культу-
ри гнучкішою.

Заробітна плата працівників культури за п’ять років буде поступо-
во доведена до європейського рівня.

нОВА МОлОДІЖнА пОлІТиКА 
пЕРША РОБОТА Для МОлОДІ

Ми надамо суттєві податкові пільги кожному роботодавцю, який 
візьме на першу роботу випускників вузів. Це забезпечить впевне-
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передвиборні програми політичних партій
ним стартом робочої кар’єри тисячі хлопців та дівчат, які щойно за-
кінчили навчальний заклад.

МІКРОКРЕДиТУВАння нОВОГО пІДпРиЄМниЦТВА

Для молодих підприємців ми розпочнемо програму довгостроко-
вого банківського мікрокредитування для всіх типів бізнесу. 

такі мікрокредити будуть надаватися у обсязі до 100 000 дола-
рів, без застави – на основі обов’язкового страхування ризиків та 
під 3% річних.

ДОСТУпнЕ ЖиТлО

Іпотечні кредити із страхуванням від державного фонду зроблять 
можливим придбання житла без першого внеску і без застави, під 
спеціальне страхування ризиків. 

Ставка за такими кредитами буде становити не більше 3% річних. 
Іпотечний кредит буде видаватися на строк від 10 до 30 років. 

пІДТРиМКА СІМЕЙ З ДІТЬМи

Ми повернемо виплати на народження дитини, які були раніше: 50 
тис. гривень — при народженні першої дитини, 100 тис. гривень — 
при народженні другої дитини, 150 тис. гривень — при народженні 
третьої дитини та всіх наступних дітей. 

нОВА ЕКОнОМІЧнА СТРАТЕГІя 
ФІнАнСОВА СТАБІлЬнІСТЬ

Ми відновимо довіру до банківської сфери та змінимо неефек-
тивну політику НБУ у сфері монетарного, валютного і банківсько-
го регулювання. 

Підтримаємо створення та розвиток українських банків. 
Для стрімкого економічного розвитку буде відновлене макро- та 

мікрокредитування бізнесу на європейських умовах. 
Ми відновимо справедливість для тих людей, які втратили свої 

банківські вклади та власність під час стрімкого падіння курсу 
гривні.

нОВА ЕнЕРГЕТиЧнА пОлІТиКА

Ми створимо умови для розвитку відновлюваної енергетики: со-
нячної, вітрової, геотермальної та інших. 

Ми вирішимо сміттєву проблему, зменшимо забруднення довкіл-
ля, що дозволить знизити рівень захворюваності, продовжить три-
валість життя українців, допоможе боротись із глобальними кліма-
тичними викликами.

Ми повністю демонополізуємо імпорт газу та забезпечимо в Укра-
їні біржову торгівлю всіма енергоресурсами, що дозволить форму-
вати прозорі ціни та знизить вартість енергоносіїв. 

Держава стрімко розвиватиме власну вугільну галузь замість  ім-
портування дорогого закордонного вугілля.

РЕФОРМУВАння АГРАРнОГО СЕКТОРУ  
ТА ЗЕМЕлЬниХ ВІДнОСин 

Головною стратегією аграрної політики стане державна підтрим-
ка малих та середніх фермерських господарств і сільськогосподар-
ських підприємств.

Мораторій на продаж сільгоспземлі буде продовжено. Але фер-
мери, малі та середні сільгоспвиробники, які живуть і працюють на 
землі, зможуть викупити свою землю без аукціонів за рахунок піль-
гових кредитів. У людей, які захочуть продати свої паї, держава роз-
почне їх викуповувати за ринковою вартістю. 

Буде прийнято закон про введення для аграріїв єдиного податку 
на гектар землі.

ОпТиМАлЬнА пОДАТКОВА СиСТЕМА

Для зменшення адміністративного тиску буде скасовано 37 подат-
ків і зборів, зокрема податок на спадок, держмито та судовий збір.

ПДв буде скасовано та замінено мінімальним податком на реалі-
зацію, як у США. 

Замість обтяжливого податку на прибуток буде запроваджений 
податок на виведений капітал. 

А замість єдиного соціального внеску, який тримає в тіні 50% за-
робітної плати, буде введено персоніфіковану пенсійну систему.

Перший етап невідкладних дій програми «Новий Курс» буде реа-
лізовано за перші 100 днів після парламентських виборів. 

Люди нарешті відчують позитивні зміни у житті країни!
Голова партії  

Ю. Тимошенко

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
політичної партії  

«ОпОЗиЦІЙниЙ БлОК»
У цей складний для України період настав час для змін.
Після Майдану 2014 року популізм став державною ідеологією, 

що призвело до катастрофічних наслідків. війна на Сході країни, 
втрата частини території, падіння соціальних стандартів, підвищення 
комунальних тарифів, зубожіння населення, зростання злочинності 
стали складовими нашого сьогодення.

Замість об’єктивної оцінки ситуації та чесної відкритої розмови з 
власними громадянами, більшість українських політиків поглиблю-
ють кризу, роблячи негативні процеси незворотними. Солодкі каз-
ки про можливість зниження тарифів, «долар по 8 гривень», вступ 
до Європейського Союзу в найближчий час та швидку перемогу над 
росією спрямовані тільки на обман людей. Збанкрутілі політики роз-
дають порожні обіцянки, заздалегідь розуміючи, що виконати їх не-
можливо.

Це вже призвело до падіння авторитету України у світі, деваль-
вації інститутів влади в очах громадськості, до хаосу та беззаконня.

Партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» об’єднала всі справжні опозицій-
ні до хаосу сили, щоб протистояти брехні, лицемірству та бездар-
ності влади.

До нашої команди увійшли успішні представники промислових 
підприємств, авторитетні мери міст, відомі громадські діячі, профе-
сіонали, які зарекомендували себе реальними справами та вчинка-
ми.

Ми є прихильниками миру в Україні. А єдиний можливий шлях 
досягнення миру — поетапне виконання Мінських домовленостей, 
шлях прямих переговорів.

Ми виступаємо за нову індустріалізацію країни, пошук нових рин-
ків для української продукції, просування українських інтересів у сві-
ті, самостійне вирішення національних проблем, тоді як влада, яка 
впевнено іде у минуле, здійснює злочинну політику розвалу промис-
лового сектора, перетворення України на сировинний придаток, по-
годжуючись при цьому на фінансовий диктат МвФ.

Наша політична сила завжди підтримувала принцип повної децен-
тралізації. Надходження від податків та зборів одночасно з повнова-
женнями повинні залишатися на місцях: у містах, районах, громадах, 
селах. Це вирішить більшу частину проблем: і поганих доріг, за які 
відповідатиме конкретний мер; і мови навчання та діловодства, яку 
будуть визначати мешканці громади.

Ми є прихильниками повної свободи в питаннях мови, релігії, іс-
торії, культури. 

Влада не має права диктувати громадянам, якою мовою вони по-
винні розмовляти, читати, співати, молитися, кого вважати героєм, а 
кого — зрадником.

Наша мета — мирна, процвітаюча країна, в якій люди різних на-
ціональностей, культур, релігій відчувають себе комфортно та без-
печно. виховують дітей, поважають один одного, працюють на благо 
своєї родини, мають можливість отримувати якісну освіту та упевне-
ні у завтрашньому дні.

Настав час рішучих змін, які принесуть мир, безпеку, зростання 
економіки, духовний розвиток та соціально відчутний результат!

1. нАША МЕТА — МиР

• Якнайшвидше відновлення миру на Донбасі
• Повне виконання Мінських угод
• Обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх»
• Зняття продовольчої та економічної блокади Донбасу та Криму
•  відновлення пасажирського залізничного сполучення з Доне-

цьком, Луганськом та Сімферополем
•  Проведення виборів депутатів Донецької та Луганської обласних 

рад одночасно з місцевими виборами в Україні
•  відновлення прямого пасажирського (передусім — авіаційного) 

сполучення між Україною та росією

2. нОВА КРАЇнА, ДЕЦЕнТРАлІЗАЦІя, нАРОДОВлАДДя

•  ефективна законодавча влада — двопалатний парламент: верх-
ня палата формується із 35 депутатів від регіонів, по одному від 
1 млн виборців; Нижня палата — із 150 депутатів, обраних за 
відкритими партійними списками

•  Надання російській мові статусу офіційної; створення умов для 
вільного використання та всебічного розвитку мов національ-
них меншин

•  Мовна, гуманітарна та культурна децентралізація; надання кож-
ному з 27 регіонів права визначати мову навчання та діловод-
ства за результатами місцевого референдуму та рішення регіо-
нальної ради (обласної, міської, районної)

•  Скасування дискримінаційних законів про мову та про декому-
нізацію 

•  Скасування антинародних реформ: пенсійної, медичної, 
освітньої

МІСЦЕВЕ САМОВРяДУВАння

•  Фінансова незалежність від центральної влади, передача на 
місця: 

- 100% податків на доходи фізичних осіб; 
- 100% екологічного податку, рентних платежів, акцизних зборів; 
- до 75% податку на прибуток підприємств. 
• Повноваження: 
-  інфраструктура, дороги, крім доріг національного та міжнарод-

ного значення;
- гуманітарна сфера; 
- дошкільна, шкільна та середньо-спеціальна освіта; 
- медицина.

3. АРМІя ТА БЕЗпЕКА

•  Ухвалення на референдумі та закріплення в Конституції України 
статусу України як позаблокової, нейтральної держави

• Створення сучасної професійної армії
•  відродження військово-промислового комплексу для виробни-

цтва сучасного озброєння, ракетних систем, літаків, кораблів
•  Протидія злочинності — спільна робота муніципальної поліції із 

Національним бюро розслідувань

4. РОЗВиТОК ЕКОнОМІКи —  
ОСнОВА ДОБРОБУТУ ГРОМАДян

•  Нова індустріалізація — державна підтримка ключових галу-
зей промисловості: машинобудування, авіа- та ракетобудуван-
ня, кораблебудування, IT-галузі, агропромислового комплексу

• Державний захист внутрішніх та зовнішніх інвестицій
•  Зниження тарифів на комунальні послуги, проведення їх всеу-

країнського аудиту, за результатами якого буде здійснено пере-
рахунок тарифів

• Стовідсотковий державний захист депозитів громадян

•  Державна підтримка вітчизняного виробника, раціональний 
протекціонізм — захист вітчизняного ринку

• Зниження енергетичної залежності: 
-  державна програма з підтримки шахт, шахтарських міст та  

регіонів; 
- збільшення власного видобутку газу; 
- будівництво нових, сучасних, безпечних блоків АеС 
•  розвиток транзитної інфраструктури України: залізниць, мор-

ських портів, міжнародних дорожніх коридорів
•  Комплекс заходів із розвитку українського села та аграрно-про-

мислового комплексу за принципом «зеленої скриньки»
• Земля — власність громадян України
• Збереження спрощеної системи оподаткування
•  Податкова система «12%-12%-12%» — зниження ставок подат-

ку для фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та ПДв 
до 12%

5. СОЦІАлЬниЙ ЗАХиСТ ТА РОЗВиТОК лЮДСЬКОГО 
пОТЕнЦІАлУ — ВІД нАРОДЖЕння ДО пЕРШОГО 

РОБОЧОГО МІСЦя

•  відкриття перинатальних центрів у всіх обласних центрах та ве-
ликих містах

•  виплата при народженні першої дитини — 100 тис. грн, другої 
— 200 тис. грн, третьої та наступних — 400 тис. грн

• Безкоштовна дошкільна освіта для всіх
• Школа повного дня для дітей 6–13 років
•  розвиваючі, спортивні, професійно-орієнтовані секції для під-

літків 13–17 років
•  Пріоритетний розвиток професійної та середньої спеціальної 

освіти — гарантія працевлаштування молодого фахівця з гід-
ною оплатою праці

•  Податкові пільги при прийомі на перше робоче місце: роботода-
вець не сплачує ЄСв, молодий фахівець до 27 років не сплачує 
податок з доходів фізичних осіб

•  Безкоштовна вища освіта за спеціальностями реального сек-
тора: будівництво, промисловість, IT-галузь, агропромисловий 
комплекс, сфера послуг

•  Гідні зарплати вчителям та викладачам — не менше 1,5 серед-
ньої зарплати в регіоні

МЕДиЦинА

• Якісна страхова медицина
•  Безкоштовне медичне обслуговування для пенсіонерів, мало-

забезпечених, військовослужбовців, працівників сфери освіти, 
поліцейських та лікарів за рахунок держави

•  Безкоштовне медичне обслуговування для найманих працівни-
ків за рахунок оплати поліса роботодавцем

• Безкоштовна невідкладна медична допомога
•  Створення районних та міських центрів з профілактики та ліку-

вання вІЛ, туберкульозу, онкологічних захворювань
•  Гідні зарплати медичним працівникам — не менше 1,5 серед-

ньої зарплати в регіоні

пЕнСІОнЕРи

• Пенсія — не нижче 40% від середньої заробітної плати в країні
• Щорічна індексація пенсій з урахуванням зростання споживчих 

цін
• Безкоштовний державний медичний поліс — кожному пенсіоне-

рові

Досить воювати — час творити!

Співголова політичної партії «ОпОЗиЦІЙниЙ БлОК»  
Б. В. Колесніков

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА  
політичної партії  

«Європейська Солідарність»
Захистимо європейське майбутнє України!

«Європейська Cолідарність» — об’єднання відповідальних грома-
дян довкола принципів економічної свободи, поваги до власних іс-
торичних витоків і європейського цивілізаційного вибору, до прав 
людини. 

Після революції гідності, незважаючи на російську агресію і кри-
тичну економічну ситуацію, загрозу дефолту, Президентові Петру 
Порошенку і його команді вдалося зробити, здавалося, неможли-
ве. Наша команда зупинила загарбання та розпад України, розпоча-
лося її відродження. 

На жаль, цей рух ще не став незворотнім. Ми йдемо до парла-
менту, щоб захистити європейське майбутнє України. Ми станемо на 
сторожі незалежності нашої держави.

Дати відсіч агресору Україна може тільки спільно з союзниками; 
і тільки як рівна серед сім’ї європейських народів Україна може по-
вною мірою розкрити свій потенціал і забезпечити добробут і спра-
ведливість для своїх громадян. тож майбутнє України — тільки у 
НАтО і ЄС.  

Наша мета: на основі зробленого, сприяти досягненню політич-
них, економічних, безпекових та правових критеріїв, необхідних для 
подання заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства у  
НАтО вже у 2023 році. 

За п’ять років ми заклали підвалини для того, щоб вступ до НАтО 
і ЄС із далеких планів став реальною перспективою. Саме ми маємо 
необхідний досвід і розуміння того, як досягати мети. 
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передвиборні програми політичних партій
Забезпечити мир, зміцнюючи міжнародну солідарність і тиск на 

агресора.  
Ми створили потужну міжнародну коаліцію, яка застосувала про-

ти російського агресора широкий спектр санкцій. Ця єдність має бу-
ти збережена, а санкційний  тиск — посилений. Працюватимемо, 
щоб увага світу була звернена до Криму та Донбасу, а росія несла 
відповідальність за свої злочини. 

Це сприятиме звільненню усіх громадян України, яких тримає в 
заручниках росія на своїй та на окупованих територіях. 

тим, хто вимушено залишив окуповані території, держава має на-
дати підтримку.

введення миротворців ООН на всю територію окупованого росією 
Донбасу прискорить звільнення і повернення цих територій під су-
веренітет України. 

Гарантувати безпеку, підтримуючи армію і зберігаючи єдність сус-
пільства.

Єдність армії і небайдужих громадян дозволила зупинити втор-
гнення росії. Побудова потужних Збройних Сил була і є найвищим 
нашим пріоритетом. Модернізація, структурні реформи та новий рі-
вень забезпечення, зокрема грошового і соціального, — основа по-
будови війська у відповідності до вимог НАтО. Захисники України — 
учасники бойових дій мають отримувати гідну підтримку.

Слід сприяти розвитку ракетних технологій, протиповітряного 
щита України, авіації і флоту, забезпечення війська усім необхідним 
для сучасного бою. Основа для цього — розвиток нашого оборон-
но-промислового комплексу. 

відчуття власної безпеки кожним громадянином, довіра до пра-
воохоронців, їх відкритість для громадського контролю мають стати 
критеріями оцінки роботи правоохоронних органів і змін у цій сис-
темі.

Ми досягли історичних проривів у справі зміцнення незалежнос-
ті України. Підтримка української мови (при забезпеченні прав мен-
шин), отримання томосу про автокефалію Української Церкви, по-
літика деколонізації — кроки, які стверджують нашу самобутність.

Інтеграція українського суспільства, національно-патріотичне ви-
ховання, протидія загрозам у інформаційній і кібер-сферах — на-
ша відповідь на спроби агресора посіяти хаос і роз’єднати українців.

Зробити владу ефективною та відповідальною, посилити участь і 
контроль з боку людей.

Україна має стати державою можливостей. ефективна держава 
гарантує соціальні ліфти для найбільш професійних, відповідаль-
них та патріотичних громадян. Наша мета — розширення середньо-
го класу: заможних людей, ініціативних громадян, які покладають-
ся на власні сили та готові брати відповідальність за власне життя 
та майбутнє країни.

Завершення децентралізації і подальше проведення адміністра-
тивної реформи наділить громади більшими повноваженнями і ко-
штами для їх реалізації. 

Підтримка громадських ініціатив і діяльності інститутів громадян-
ського суспільства має бути посилена шляхом розширення повно-
важень і надання місцевого та державного фінансування. Має бути 
посилено громадянську освіту — навчання громадян захисту своїх 
прав, недопущення маніпуляції їхньою думкою.

Працюватимемо над забезпеченням реальної рівності можливос-
тей для жінок і чоловіків в усіх сферах життя країни. 

Перезавантаження усіх судів має завершити реформу судової 
системи.

Ми створили, разом із громадянським суспільством, спеціальні 
інституції для боротьби з корупцією. Зосередимось на ліквідації при-
чин, що корупцію провокують. У першу чергу — зведення до міні-
муму і спрощення адміністративних процедур, зокрема, через впро-
вадження цифрових технологій, можливість вирішити щонайбільше 
питань онлайн. 

Для боротьби з офшорами, ми наполягатимемо на прийнятті змін 
до податкового законодавства щодо імплементації Плану протидії 
розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під 
оподаткування. 

Правоохоронні органи і органи безпеки мають бути позбавлені по-
вноважень втручання у господарську діяльність. Натомість має по-
стати єдиний орган фінансової безпеки, налаштований на діалог з 
платниками податків. відповідний законопроект наша команда вже 
підготувала. 

Сприяти створенню робочих місць з високими зарплатами, стиму-
люючи залучення інвестицій, освіту та інновації.

Досягнення високих європейських стандартів життя потребує 
ефективної та системної інтеграції України до внутрішнього ринку 
ЄС. Першочерговими завданнями є інтеграція України до енерге-
тичного та цифрового ринку ЄС, наближення до стандартів Шенген-
ської зони та поглиблення митного співробітництва.  

Успіх на цьому шляху дозволить залучити до України інвестиції, 
які пожвавлять економіку і допоможуть створити високооплачувані 
робочі місця — у агросекторі, Іт, енергетиці, машинобудуванні, нау-
коємних галузях промисловості. 

Податок на прибуток підприємств вже найближчим часом має бу-
ти замінений на податок на виведений капітал.

Має бути спрощено умови експорту та імпорту товарів шляхом 
запровадження інституту авторизованих економічних операторів та 
спільних з ЄС транзитних процедур.

розвиток малого і середнього бізнесу підтримуватимемо спро-
щенням регуляторних процедур, впровадженням однакових правил 
для всіх, розширенням можливостей кредитування, розвитку, зна-
ходження партнерів. Наполягаємо на збереженні єдиного податку. 

Зростання надходжень до бюджету дозволить підвищувати пенсії 
та допомогу малозабезпеченим.

Двигун економічного зростання — інновації. Наука і технології — 
інтелектуальна інвестиція в ключові галузі.

Для переходу від стабілізації до зростання і заможності держава 
має інвестувати у реформування і розвиток освіти, сприяти тіснішій 
її взаємодії з економікою. 

Українська молодь має отримати можливості для освіти, праце-
влаштування і розвитку за підтримки прозорих державних програм. 

реалізація медичної реформи має забезпечити зростання трива-
лості і якості життя. 

розвиток інфраструктури і захист довкілля — невід’ємні фактори 
для комфортного життя громадян.  

Сприяти моді на Україну, відкриваючи її для світу.
За п’ять років ми домоглись міжнародної суб’єктності України — 

здатності захищати свої інтереси і проводити свою політику на між-
народній арені. 

Для подальшого успіху українське суспільство має інтегрувати-
ся до європейської та євроатлантичної співдружності. Для цього по-
трібно відкрити Україну світові, що стане комплексним національ-
ним проектом. 

Мають бути задіяні і дипломатичний корпус, і можливості куль-
турної дипломатії, і активність українських експортерів, і підтрим-
ка української діаспори. Поєднаємо з цим розвиток місцевої інфра-
структури, збереження і відновлення пам’яток, підтримку локальних 
і національних культурних проектів. результатом має стати мода на 
Україну і українське у світі.

Керівник Секретаріату партії  
Саврасов М. В.

передвиборна програма  
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «СилА пРАВА»
Знову під реальною загрозою опинилась незалежність україн-

ської держави. І знову необхідно захищати її від внутрішнього і зо-
внішнього ворога.

Збройна  агресія російської Федерації проти України, окупація 
Криму та частини території Донбасу продемонстрували нездатність 
влади протистояти новим викликам. За роки війни українському на-
родові так і не запропонована стратегія дій з відновлення повноцін-
ного миру без територіальних і політичних поступок агресору.

Українська армія, всупереч заявам про реформування та перехід 
на стандарти НАтО, по суті залишається уламком радянської армії. 
Системні дії зі зміцнення безпеки країни і входження до євроатлан-
тичної структури колективної безпеки підміняються політичними за-
явами та акціями. 

Українська влада самоусунулася від питання реалізації Будапешт-
ських гарантій, прийнявши правила гри, нав’язані агресором в Мін-
ську. Зараз у тому ж Мінську відбувається нова спроба реалізувати 
кремлівський сценарій розвалу України.

влада продемонструвала байдужість до долі громадян України, 
які мешкають на окупованих і прифронтових територіях, до проблем 
вимушених переселенців. Державою не вживається жодних дій в пи-
танні встановлення шкоди, заподіяної збройною агресією та окупа-
цією українським громадянам, українському бізнесу і українській 
державі, та, як наслідок, гальмується процес примусового отриман-
ня компенсації з держави-агресора.

Правовий нігілізм влади і відсутність ефективної системи право-
суддя руйнують основи української держави і позбавляють грома-
дян віри в майбутнє своєї країни. За роки, що минули після револю-
ції Гідності, в країні так і не відновлено дію більшості механізмів де-
мократії. Грубо порушується конституційний принцип  незалежності 
гілок влади. Права громадянина виродилися до набору порожніх де-
кларацій. влада лише імітує діалог з громадянським суспільством і 
наявність соціальних ліфтів.

Сьогодні Україна — країна неплатоспроможних споживачів і не-
конкурентоспроможних виробників, пригнічених монопольно вста-
новленими тарифами, позбавлених доступу до фінансових ресурсів, 
не захищених від свавілля влади. Негативний економічний ефект від 
антиконкурентних дій олігархічного бізнесу в Україні перевищує 500 
мільярдів гривень щороку і наближається до 20% ввП країни.

Неефективна економічна, а особливо антимонопольна політи-
ка призводить до втрати  інвестицій, зупинки економіки і зубожін-
ня населення. Державна політика в сфері оплати праці призвела до 
зрівнялівки і демотивації  кваліфікованих фахівців у всіх сферах ді-
яльності. Не маючи реальної можливості для самореалізації в рідній 
країні, мільйони українців змушені своїми знаннями і працею підні-
мати економіку інших держав.

важливе завдання, з яким не впоралася українська влада, — за-
безпечення безпечного життя людей. Проблема не лише в бойових 
діях і рівні злочинності. Стан екології, надзвичайні ситуації, дорожній 
травматизм, стан і доступність медицини, відсутність системи соці-
ально-психологічної допомоги, якість питної води, продуктів харчу-
вання і медикаментів щодня призводять до загибелі десятків і ско-
рочення тривалості життя мільйонів українців. всі ці фактори ста-
ли реальною загрозою національній безпеці і суверенітету України.

Під загрозою  опинилось саме право українського народу нази-
вати країну своєю, самостійно визначати її майбутнє, спільною пра-
цею досягати її процвітання. На наше спільне право жити з гідністю, 
а не відчувати себе безсилим у власній країні, разом з зовнішнім во-
рогом посягнула корумпована влада, олігархи і п’ята колона в укра-
їнській політиці.

в умовах небезпечного захоплення суспільства політикою лег-
ких рецептів, що не вирішують важких проблем, ПОЛІтИчНА ПАр-
тІЯ «СИЛА ПрАвА» пропонує країні політику реальних результатів.

Історичне завдання  ПОЛІтИчНОЇ ПАртІЇ «СИЛА ПрАвА» — збе-
регти незалежну українську державу, зробити її опорою і надією 
кожного українця.

Головною метою перемоги команди «СИЛА ПрАвА» на парла-
ментських виборах є формування в наступній верховній раді коалі-
ційної більшості патріотичних сил, здатної забезпечити відновлення 
повноцінного миру і територіальної цілісності України та розбудову 
сильної, правової, демократичної держави, що цінує і поважає кож-

ного громадянина, піклується про його добробут, гарантує і захищає 
його права, забезпечує його безпеку.

Ми готові об’єднуватися навколо коаліційної угоди, що матиме 
наступні принципи:

1. російська Федерація є агресором, який розв’язав війну проти 
України, за допомогою зброї захопив Крим і Донбас та має відпові-
сти за всі злочини, вчинені проти українського народу. Кожен ква-
дратний сантиметр української землі та моря має бути повернутий, а 
збитки, завдані Україні та українцям, — повністю відшкодовані. від-
мова від цього принципу є зрадою національних інтересів та нару-
гою над пам’яттю загиблих захисників України;

2. Представники режиму Януковича є зрадниками України та аген-
турою рФ, які повною мірою несуть відповідальність за російську 
агресію проти України та її жахливі наслідки. Політичні сили, сфор-
мовані представниками режиму Януковича, є п’ятою колоною, що 
прагне відновлення контролю рФ над нашою державою з метою по-
дальшого знищення її соборності та незалежності. Формування пар-
ламентської коаліції з такими політичними силами є неприйнятним 
компромісом з агресором;

3. Європейська та Євроатлантична інтеграція є стратегічним зо-
внішньополітичним курсом України. Приведення країни у відповід-
ність до всіх вимог щодо вступу до цих міжнародних об’єднань є 
пріоритетом всіх державних реформ і, разом з розбудовою сучас-
ної сильної армії, — запорукою впевненості України та українців у 
майбутньому;

4. Неефективна олігархічно-сировинна модель економіки, що 
руйнує конкурентне середовище в країні, є загрозою національній 
безпеці України, спричиняє масову еміграцію громадян і в коротко-
строковій перспективі може призвести до незворотних катастрофіч-
них наслідків. Головною конкурентною перевагою України є працьо-
витість та інтелект нації. До цього додаються унікальні природні ре-
сурси та інфраструктурний потенціал, географічне положення і зо-
на вільної торгівлі з найбільшим в світі ринком ЄС. використання 
цих передумов для перетворення України на Південну Корею Схід-
ної Європи є такою ж життєвою необхідністю, як і перемога в зброй-
ному конфлікті з рФ. входження України до 20-ти найбільш розви-
нених країн світу є безкомпромісним завданням наступних 10 років;

5. Стратегічною метою існування української держави є створен-
ня умов для розвитку української нації, самореалізації та щастя кож-
ного українця. Цій меті має бути підпорядкована вся державна полі-
тика. Індекс щастя ООН має бути ключовим критерієм визначення 
ефективності державного управління.

Нашим практичним завданням є розробка і реалізація державної 
політики, спрямованої на досягнення визначеної стратегічної мети. 
Це можливо лише за умови формування центральних і місцевих ор-
ганів влади, здатних забезпечити реалізацію такої політики, та впро-
вадження ефективного парламентського і громадянського контро-
лю над діяльністю виконавчої влади.

Гідна мета і чітке розуміння стратегії дає нам право претендува-
ти на роль стрижня  проукраїнської демократичної коаліції в ново-
му парламенті країни.

Разом ми здатні захистити свою землю та побудувати сильну, 
конкурентоспроможну Україну!

Голова пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «СилА пРАВА»  
А. М. пОляХ

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ  

«СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ»
ВІДпОВІДАлЬнІ лЮДи — РЕАлЬнА пРОГРАМА — 

ДІЄВиЙ РЕЗУлЬТАТ
партія «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» йде на вибори для того, 

щоб раз і назавжди змінити систему державного управління на заса-
дах таких цінностей, як совість, відповідальність, прагматизм.

Наша партія виросла природним шляхом з однойменного громад-
ського руху, який вже понад 10 років працює по всій Україні, під-
тримуючи підприємців, креативну молодь, родини з дітьми, людей 
старшого віку і людей з інвалідністю. Ми створили політичну пар-
тію, коли остаточно переконалися у безсиллі громадянського сус-
пільства вплинути на корумповану і безчесну владу.

Сьогодні нас багато — однодумців, порядних та енергійних лю-
дей, що вже служать Україні на волонтерських засадах. І готові за-
хищати інтереси українців у парламенті.

1. Ми — партія всього українського народу, вважаємо, що всі гро-
мадяни України незалежно від віку, статі, соціального положення, 
мовних уподобань чи світоглядних переконань мають природне пра-
во на захист і турботу з боку влади.

2. Глибоко розуміємо, чого прагнуть люди у кожному куточку 
України. І йдемо перемагати на виборах до верховної ради України, 
попередньо розробивши пакет першочергових соціально-орієнто-
ваних та економічно обґрунтованих законопроектів, прийняття яких 
будемо вимагати.

3. Свою місію ми бачимо в тому, щоб повернути Україні мир, єд-
ність і суспільну злагоду, а також забезпечити надійний фундамент 
руху до майбутнього процвітання. Ми можемо та прагнемо стати ло-
комотивом такого руху.

4. Держава для нас — страж загального блага. Україна з її тради-
ціями демократії має бути парламентською республікою. Україна з 
її багатонаціональним населенням та культурним розмаїттям повин-
на мати двопалатний парламент, де одна з палат представлятиме ін-
тереси регіонів — як свідчення справжньої децентралізації влади.

5. Наша омріяна республіка Україна — держава не просто неза-
лежна, демократична, а лЮДянА, СпРАВЕДлиВА та СОЦІАлЬнА. 
Людяна держава означає, що її розвиток здійснюється на засадах 
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передвиборні програми політичних партій
гуманізму, а розпалювання ворожнечі всередині країни є таким само 
тяжким злочином, як державна зрада. Справедлива держава озна-
чає, що влада України захищає права і поважає інтереси громадян 
всіх поколінь та професій, а також зберігає самобутність всіх регі-
онів України без шкоди для територіальної цілісності й державного 
суверенітету. Соціальна держава означає, що влада гарантує грома-
дянам безпеку, можливість гідного заробітку і соціальну підтримку.

6. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» виступає за сильну державу, 
яка має професійну армію й вживає заходів щодо повернення оку-
пованих територій прагматичним шляхом. повернемо людей — по-
вернемо території! Національна безпека, безпека підприємницької 
діяльності та особиста безпека громадян — ключові пріоритети ро-
боти влади й критерії її ефективності. Державний апарат повинен 
працювати заради того, щоб забезпечити громадянам впевненість у 
мирному та безпечному завтрашньому дні.

7. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» ставить на перше місце націо-
нальні інтереси, та вважає за необхідне будувати стосунки України 
з іншими країнами, саме виходячи з них. Євроінтеграційні прагнен-
ня народу України є незмінними, але формат їх втілення не повинен 
шкодити національним інтересам.

8. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» вживатиме всіх необхідних за-
ходів, щоб повернути на Батьківщину та до родин українців, які ви-
мушено стали трудовими мігрантами чи біженцями й шукають поря-
тунку на чужині. Україні потрібні всі її діти!

9. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» має намір вести нещадну й 
ефективну боротьбу з корупцією не тільки й не стільки на побутово-
му рівні, а перш за все, у вищих ешелонах влади. Ми будемо дома-
гатися, щоб в Україні дійсно запрацювали соціальні ліфти. І у владі 
працювали не випадкові зайди та пройдисвіти, а гідні професіонали 
з адекватним життєвим досвідом та моральними чеснотами.

10. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» будуватиме соціально орієн-
товану ринкову економіку зі справедливим оподаткуванням і пова-
гою до економічно активних громадян, які створюють національне 
багатство. І буде створювати надійні механізми захисту підприєм-
ців від корупції й недобросовісної конкуренції; найманих працівни-
ків — від свавілля роботодавців; бізнесу та суспільства — від тис-
ку монополій.

11. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» поставить надійні перепони 
на шляху ганебної практики:

- перетворення «новими українськими феодалами» селян на ра-
бів;

- знищення легендарних промислових підприємств;
- розбазарювання створених багатьма поколіннями українців на-

родних надбань — газотранспортної системи, ефективних держав-
них підприємств, виробничих та сільськогосподарських комплексів;

- хижацького використання природних ресурсів.
Ми захистимо національних виробників й чесний бізнес, жорстко 

поклавши край будь-яким шахрайським та корупційним схемам, 
створивши умови для відновлення промислового потенціалу і роз-
витку сучасних секторів економіки.

12. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» вважає безперечними та од-
нозначними пріоритетами державної соціальної політики гідну осві-
ту й медицину. Ми виступаємо за переосмислення результатів вже 
здійснених перетворень, коригування окремих напрямів реформ. та 
за безумовну заборону експериментів, які руйнують кращі традиції 
у цих галузях. Ми за інновації, за осучаснення застарілих механізмів 
державного управління, але наполягаємо, що будь-які новації в цих 
соціально-чутливих сферах повинні впроваджуватись виключно піс-
ля ретельного експертного й громадського обговорення.

13. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» переконана, що інвестиції у 
вітчизняну освіту та науку є єдиною запорукою збереження Украї-
ною реального державного суверенітету та глобальної конкуренто-
спроможності економіки. Українці мають вивчати передовий досвід 
по всьому світу — в тому числі у форматі стажування найталанови-
тішої молоді за державні кошти за кордоном — для того, щоб зміц-
нювати власну державу.

14. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» шанує й поважає людей, чи-
єю працею створено національне багатство країни. І вважає, що лю-
дям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, має надаватися 
державна підтримка.

Ми виступаємо за:
- Гарантоване гідне пенсійне забезпечення, пенсійний вік може 

коригуватися лише у разі суттєвого підвищення якості й тривалос-
ті життя українців.

- Створення умов для повноцінного життя людям з інвалідністю 
— лікування, навчання, працевлаштування, спеціальні соціальні по-
слуги.

- Безперешкодну реалізацію своїх громадянських прав вимушени-
ми переселенцями, а в разі потреби можливість одержати додатко-
ву підтримку держави.

15. «СОЦІАлЬнА СпРАВЕДлиВІСТЬ» бачить Україну країною здо-
рових людей, безпечного довкілля і дбайливого збереження куль-
турної спадщини всіх етносів, з яких складається політична нація 
«українці». Сімейні цінності й родини з дітьми є у центрі уваги сус-
пільства як запорука майбутнього процвітання України.

Ми просимо вашої довіри й сподіваємося на вашу підтримку!
Ми гарантуємо, що працюватимемо системно і безперервно за-

ради втілення у життя наших програмних цілей і виконання наших 
зобов’язань перед народом України.

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ   
«СлУГА нАРОДУ»

Україна потребує кардинальних змін. Це підтвердило голосування 
за володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. 

Але стара політична система, система корупції, брехні та свавілля, не 
хоче й не здатна змінитися. Необхідна консолідація всіх гілок влади.

 Партія «Слуга Народу» йде на дочасні парламентські вибори, щоб 
привести у верховну раду порядних людей, які служитимуть Україні 
та своїм виборцям. Ми втілимо курс Президента Зеленського у кон-
кретних законопроектах та політичних рішеннях, сформуємо про-
фесійний уряд, якому довірятиме народ України, і разом впровади-
мо кардинальні зміни, що допоможуть нам зробити Україну вільною, 
незалежною, успішною Країною Мрії.

За час каденції ми реалізуємо такі пріоритети:
1. Очищена, оновлена та відповідальна влада
• Скасуємо недоторканність народних депутатів.
•  Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили до-

віру виборців.
• Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.
•  Запровадимо механізми впливу громадян на рішення влади че-

рез референдуми.
• Повернемо відповідальність чиновників за незаконне збагачен-

ня.
•  Запровадимо вибори за пропорційною системою з відкритими 

списками та електронне голосування.
•  Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських 

норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам 
місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префекту-
ри європейського типу.

•  Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що го-
ворять чи пишуть журналісти.

2. Знищення системної корупції
• Переведемо максимально можливу кількість державних послуг 

в онлайн.
•  Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження проку-

ратури.
•  Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, 

неефективні чи скомпрометовані органи — перезапустимо.
• впровадимо обов’язкову конфіскацію майна корупціонерів.
•  Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за ви-

явлення корупції.
•  Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій 

ущемлення бізнесу.
3. Безпека і оборона
•  Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив Президента, 

спрямованих на відновлення територіальної цілісності та дер-
жавного суверенітету України.

• встановимо видатки на оборону у розмірі не менше 5% ввП.
• відновимо реформування Збройних сил за стандартами НАтО.
•  Зупинимо відплив цінних кадрів з армії, запровадимо систему 

навчання та перенавчання солдатів та офіцерів.
•  Запровадимо найжорсткіші покарання за корупцію та розкра-

дання у Збройних силах і Міноборони.
• Децентралізуємо та демонополізуємо оборонні держзакупівлі.
4. Україна у світі
•  Ухвалимо закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціа-

цію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом 
і НАтО.

•  Підтримаємо ініціативи Президента щодо перезавантаження 
відносин із найближчими сусідами України на заході.

•  Запустимо програму «комерційної дипломатії» для просування 
українських товарів на глобальні ринки.

5. Справедливий, незалежний і доступний суд
•  Перезавантажимо вищу раду правосуддя і вищу кваліфікацій-

ну комісію суддів.
•  Посилимо можливості громадського контролю за судовою сис-

темою.
•  Запровадимо доброчесність і професіоналізм як головні крите-

рії відбору суддів.
• Зменшимо розміри судового збору.
• Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяж-

них.
6. Реформа правоохоронних органів
•  Звільнимо бізнес від свавілля чиновників і рейдерів — значно 

скоротимо перелік фінансових і господарських злочинів, за які 
настає кримінальна відповідальність.

• Запровадимо механізм надійного захисту свідків.
•  впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, 

прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.
• Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.
7. Економічна стратегія
•  Проведемо національний економічний аудит країни із залучен-

ням вітчизняних і міжнародних компаній.
•  Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою 

— досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та 
якості життя українців.

•  Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Анти-
монопольний комітет незалежним і ефективним.

•  Запровадимо режим найбільшого сприяння для іноземних ін-
весторів українського походження.

8. найкращі умови для бізнесу
•  Проведемо аудит державних функцій і, відповідно, скорочен-

ня держорганів.
•  Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некри-

мінального походження за пільговою ставкою.
•  Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього 

виникнуть необхідні економічні умови.
•  Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціаль-

ного внеску.
•  Позбавимо Державну фіскальну службу правоохоронної функ-

ції, залишивши тільки сервіс.
•  Повністю переведемо податкові та митні процедури у цифро-

вий формат.

•  На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов 
оподаткування для суб’єктів малого підприємництва — фізич-
них осіб.

•  Запровадимо просту процедуру електронного відкриття та за-
криття бізнесу, забезпечення захисту міноритарних акціонерів 
і корпоративної прозорості; скоротимо кількість процедур у бу-
дівництві та відведенні землі.

9. Реформування соціальної сфери
•  Проведемо всеукраїнський перепис населення та аудит системи 

соціального забезпечення.
•  Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти 

отримають частку від експлуатації природних ресурсів на інди-
відуальні рахунки.

• впровадимо другий рівень державного пенсійного забезпечен-
ня.

• Переведемо всі соціальні пільги у грошову форму.
10. Інноваційна економіка
•  впровадимо державну програму підтримки інновацій, цільову 

прозору підтримку галузей, що здатні стати локомотивом роз-
витку економіки.

•  Запровадимо програму забезпечення покриття 100% території 
країни широкосмуговим інтернетом.

•  Створимо умови для інтеграції цифрових валют у правове по-
ле України.

11. Енергетика й тарифоутворення
•  Запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-кому-

нальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних рин-
ків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення 
корупційної складової в тарифоутворенні.

•  Створимо умови для розвитку «зеленої» енергетики з одночас-
ним запобіганням ризикам монополізації галузі.

• Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт «роттер-
дам+».

12. Інфраструктура
•  впровадимо незалежний контроль якості будівництва та ремон-

ту автомобільних доріг.
• Створимо законодавчі умови для будівництва бетонних доріг.
•  Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень 

на залізничному транспорті.
13. Захист довкілля
•  Створимо законодавчі стимули для будівництва сміттєперероб-

них заводів.
•  Запровадимо електронне маркування дерев для протидії неза-

конній вирубці лісів.
•  Запровадимо кримінальну відповідальність за незаконну вируб-

ку лісів і грубі порушення правил поводження з відходами.
14. Освіта і наука
• Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.
•  Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рів-

ні трьох мінімальних зарплат.
• Оптимізуємо мережу закладів вищої освіти.
•  Запровадимо рівноправність державних і приватних закладів 

освіти.
15. Доступна медицина
• Запровадимо систему обов’язкового медичного страхування.
•  Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний ме-

ханізм повторної сертифікації ліків.
• Переведемо всю медичну документацію в електронну форму.
•  Створимо чіткий і зрозумілий гарантований пакет медичних  

послуг.
•  Підвищимо рівень матеріально-технічного забезпечення ліка-

рень.
• Створимо умови для розвитку профілактичної медицини.
16. національна ідентичність і громадянська злагода
•  Запровадимо гуманітарну політику, яка сприятиме культурному, 

громадянському та духовному об’єднанню громадян України.
•  Створимо систему підтримки української мови та культури за 

допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного 
фінансування.

•  розробимо державні програми системних контактів з україн-
ськими діаспорами.

•  Створимо систему інформаційної реінтеграції мешканців окупо-
ваних територій в Україну.

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
політичної партії «Сила людей»

пРОГРАМА
Україна рухається по спіралі: від одних обіцянок до інших, від надії 

на нових президента, уряд чи парламент до зневіри та хвиль емігра-
ції заробітчан. Незмінними залишаються лише недоторкані обличчя 
олігархів-політиків й сподівання на Месію. Проте проблема не в об-
личчях, в президенті, уряді чи парламенті – проблема в системі, яка 
прогнила зсередини! Зламати її можна лише маючи команду Силь-
них Людей, здатних реалізувати сміливі рішення. Ми обрали такі на-
прямки прикладення наших Сил: Безпека людини і країни, економі-
ка та відновлення Справедливості.

БЕЗпЕКА лЮДини

пОЧАТОК БЕЗпЕКи З ДОМУ 
Для посилення обороноздатності держави в цілому необхідне 

впровадження стандартів НАтО. Армія має бути контрактна. Але як 
щодо безпеки людей, їхнього житла і вулиць? ви почуваєтеся спо-
кійно, йдучи додому пізно ввечері? чи змінилося на краще ваше 
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передвиборні програми політичних партій
ставлення до поліції? тому ми за вступ в НАтО і ЄС, але цього мало. 
Потрібна безпека людини.

Ми вважаємо, що особистій та державній безпеці буде сприяти 
розумна легалізація володіння зброєю для самозахисту. Адже сьо-
годні зброєю вже володіє майже вільно як кримінал, так і корумпо-
вані поліцейські, які можуть підстрелити беззбройну людину, чи на-
віть дитину. виходить, лише порядні українці беззахисні. Ми зміни-
мо цей баланс на користь простих громадян, надавши їм право захи-
щати своє життя, життя своїх рідних, своє майно з легальною збро-
єю, водночас суворо перекривши «чорний ринок» для бандитів та 
злочинців.

Слід розивати всі форми фінансування охорони здоров’я, доро-
бити реформу (змішана система фінансування). 

КРАЙ СВАВІллЮ

Коли правоохоронці призначаються непрозоро згори, вони нічим 
не зобов’язані громаді. тому система правоохоронних органів пови-
нна бути радикально децентралізована. На місцях правопорядок має 
забезпечувати підконтрольна громаді муніципальна поліція, керів-
ник якої обиратиметься людьми. На рівні держави — Національна 
поліція, яка запобігатиме злочинам та розкриватиме їх. Керівництво 
правоохоронних структур лише за результатами конкурсного відбо-
ру за участі громадськості. розслідувати злочини будуть незалежні 
професійні слідчі органи. Сила має бути справедливою!

ВІДнОВлЕнА пРиРОДА, А нЕ СМІТТЄЗВАлиЩА

роки недбалості та корупції призвели до того, що сміттєва про-
блема загрожує національній безпеці. У той же час цивілізований 
світ заробляє величезні гроші на переробці сміття. в Україні відсутня 
система управління відходами, а завалені сміттєзвалища труять зем-
лю. Натомість сортування і переробка відходів можуть стати окре-
мою прибутковою галуззю української економіки. 

Йдеться не лише про загальні стандарти ЄС, але й про те щоб, на-
приклад, з кранів текла безпечна питна вода. водночас необхідне 
масштабне впровадження відновлюваних джерел енергії — соняч-
них батарей та вітряних електростанцій. вони не лише зберігають 
довкілля та сприяють економії грошей, але й забезпечать вивід па-
ливно-енергетичного комплексу з-під контролю олігархічних схем. 

БлОК ЕКОнОМІКА

КРАЇнА пІДпРиЄМЦІВ

Потрібно здійснити перехід до економіки відкритого доступу, яку 
тягне вперед потужний локомотив приватної ініціативи, технологій, 
науки та інновацій. 

Спрощення умов ведення підприємництва здатне сприяти справж-
ньому прориву у якості бізнес-клімату, і навіть перевершити анало-
гічні показники ЄС. Коли українські та іноземні підприємства, між-
народні корпорації зможуть легко вести бізнес в Україні, ця мрія вті-
литься у реальність. Замість загального податку на прибуток підпри-
ємств доцільно запровадити податок на виведений капітал. Адміні-
стрування ПДв має стимулювати створення продукту з високою до-
даною вартістю, а не лише наповнювати бюджет. Самостійна сплата 
податку на доходи фізичних осіб спонукатиме людей дбати про се-
бе та достаток у старшому віці, заощаджувати, вимагати ефективно-
го використання сплачених податків.

Повноваження Президента слід скорочувати, а верховної ради 
(пропорційна виборча система, відкриті списки) в окремих питан-
нях розширювати, щоб реалізувати децентралізацію, дерегуляцію та 
демократизацію.

УКРАЇнЦІ ЗА КОРДОнОМ ВАЖлиВІ 

За кордоном понад 3,2 млн українців, ще 8 млн їздять на періо-
дичні заробітки. Українці, які за кордоном, але прагнуть зберігати 
зв`язок зі своєю батьківщиною, повинні мати всі права та можли-
вості для втілення своїх прагнень. Громадяни України матимуть пра-
во на паспорт чи громадянство, зокрема електронне, інших держав 
одночасно з українським. Звісно, за винятком країни-агресора росії 
або інших країн, які підтримують тероризм.

пОБУДОВА ДОРІГ Для УКРАЇнЦІВ, А нЕ КРАДІЇВ

розвиток якісної транспортної та дорожньої інфраструктури має 
стати одним із способів об’єднання країни та потужним стимулом 
для її економічного розвитку. Закинуті аеропорти мають бути від-
новлені та працювати на благо української економіки, задовольняти 
потреби у вантажних і пасажирських авіаперевезеннях. Україна має 
бути з’єднана з Євросоюзом однією кровоносною системою інф-
раструктури. Для цього буде ініційовано масштабну програму мо-
дернізації Укрзалізниці та розбудови системи автомобільних доріг, 
включно з будівництвом нових переходів на західному кордоні Укра-
їни. 

пРОЗОРА, ЕФЕКТиВнА ДЕРЖАВА

Якомога менше державної бюрократії, якомога більше прозорих 
електронних сервісів та технологій. Державний апарат має бути ком-
пактним, ефективним та прозорим. Держава — це не спосіб отрима-
ти статус та заробіток сотням тисяч чиновників, їхніх рідних та дру-
зів. Держава — це сервіс, який існує на податки громадян і має бути 
якісним та економним! Слід скоротити роздуту кількість міністерств, 
державних відомств, департаментів і чиновників — багатьох з них 
успішно замінять електронні сервіси та новітні технології.

нОВІ РинКи нОВОЇ УКРАЇни 

Науковий, креативний та технологічний потенціал має бути в прі-
оритеті оновленої української держави: електронні сервіси, зв’язок, 
масиви великих даних, створення технологічних парків та умов для 
розвитку Іт-сфери, запуску стартапів. 

Крім того, значний потенціал захований в тіньових ринках – ринку 
землі, видобутку бурштину, вирощуванню та обігу канабісу, граль-
ному бізнесі, сексуальних послуг, дозвілля тощо. Ставши легальни-
ми, вони зможуть збагачувати країну, а не мафію та корупціонерів. 
ринок природних ресурсів та корисних копалин має стати прозорим 
та конкурентним, а відрахування від їхнього видобутку поповнюва-
ти державну скарбницю.

БлОК СпРАВЕДлиВІСТЬ

пОВЕРнЕння СХОДУ УКРАЇни ТА КРиМУ

відновити контроль над окупованими територіями можна завдя-
ки продуманій дипломатичній, інформаційній, силовій та економіч-
ній політиці. всіма способами треба повертати і Крим. 

Говорити треба не про абстрактний мир, не пояснюючи яким чи-
ном його досягти, а про безпеку. Про стратегію припинення або сут-
тєвого зменшення обстрілів, оповіщення та упередження жертв се-
ред цивільних та військових, ефективні дії, які зроблять ціну не ли-
ше подальшої агресії, але й подальших обстрілів занадто болючою, 
і відповідно, непривабливою для ворога. тільки економічно успіш-
на Україна може повернути людей, які опинилися в інформаційному 
та фізичному полоні або стали економічними заручниками Кремля. 
Слід ставати сильними, а не йти на поступки Кремлю. Слід поверта-
ти території без спеціального статусу. Потрібна не федералізація, а 
країна громад і місцевого самоврядування.

Досить розколювати суспільство мовним питанням. Українська — 
держава, російська — спеціальний статус, визначений за ст. 10 Кон-
ституції.

пРАВОСУДДя ЗАМІСТЬ БЕЗВІДпОВІДАлЬнОСТІ

За Антикорупційний суд. Місцеві судді — виборні, а їхня діяль-
ність — підконтрольною суспільству. Потрібен відкритий реєстр 
скарг про порушення суддів та дієву систему їх відкликання. виправ-
даним є повноцінний запуск інструментів електронного правосуддя 
та електронного документообігу. Для дрібних спорів слід розширити 
практику мирових судів і застосування медіації, для господарських 
спорів — комерційного арбітражу.

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «пАРТІя ШАРІя» 

на позачергових виборах  
народних депутатів України  

21 липня 2019 року
Ми, представники нового покоління, усвідомлюючи необхідність 

реалізації реальних змін, йдемо творити нову історію України. 
Нестабільність, глибока суспільна криза, негативні громадські 

настрої змушують шукати шляхи перетворення України на конку-
рентоспроможну, демократичну державу. На фоні активних громад-
ських ініціатив соціально активна молодь виступає рушійною силою 
у формуванні позитивного іміджу нової, сучасної політики. високо-
освічена, патріотично налаштована — вона має вносити практичні 
корективи до життя українського суспільства. 

Мета «Партії Шарія» полягає у задоволенні та захисті законних 
соціальних, економічних, творчих, спортивних, національно-куль-
турних та інших прав українців, їх життя, здоров’я, честі, гіднос-
ті, недоторканності та безпеки як найвищої соціальної цінності, 
задекларованої Конституцією України. 

Ідея діяльності Політичної Партії «Партія Шарія» — створення 
умов для оновлення, омолодження владного апарату через зміну ке-
рівництва та збільшення представництва молоді у владі. 

На сьогодні наша держава потребує нових якісних ідей енергійних 
людей, які бачитимуть реальні перспективи розвитку стратегічних 
галузей держави і докладатимуть максимум зусиль для досягнення 
поставленої мети. Наше завдання — знайти та об’єднати їх у єдину 
стійку платформу нових політичних ініціатив. 

Ми не налаштовані пасивно спостерігати за діяннями чиновників, 
натомість маємо активно формувати владу реформаторів позитив-
них змін. Ми створюємо стійку силу молодих політиків, патріотів, ре-
форматорів, які будуть відстоювати інтереси молоді і всіх українців. 

Основні завдання політичної партії «партія Шарія»: 
– пошук, об’єднання молодої регіональної еліти, формування ак-

тивного осередку представництва в діючій владі; 
– підвищення рівня управлінської освіти молоді;
– підтримка творчо обдарованої молоді;
– відстоювання та захист інтересів молоді в органах державної 

влади; 
– підтримка культури;
– підтримка підприємництва.

пРОГРАМнІ ЗАСАДи пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ  
«пАРТІя ШАРІя»

Внутрішня політика: 
– Переслідування за законом усіх причетних до злочинів проти 

особистості за політичними мотивами, які спостерігалися в роки 
правління п’ятого президента України Петра Порошенка. 

– розслідування та доведення до кінця усіх справ, відкритих проти 
колишніх чиновників. Кожен чиновник має знати, що за корупційні 
діяння на нього чекає реальне покарання, а не умовне. 

– Прозорість влади. чиновники мають пояснювати громаді свої 
рішення та реагувати на зауваження щодо корупційних ризиків. 

– Зміна ставлення чиновників до пересічних громадян. чиновник 
має усвідомлювати, що працює на благо громади, а не навпаки. За 

зафіксовані прояви хамства та неповаги чиновник має або виплачу-
вати великі штрафи, або втратити посаду. 

– Поновлення соціальних виплат жителям непідконтрольних 
територій України. Держава не має права дискримінувати власних 
громадян, а тим більше тих, хто не з власної волі опинився у скрут-
ному становищі; 

– встановлення стійкого миру та припинення війни на сході 
країни. 

– Укріплення обороноздатності армії. Армія має бути 
професійною, з високомотивованими та добре забезпеченими 
військовими, з сучасними технікою, озброєнням та логістичним 
забезпеченням. 

– Посилення відповідальності за злочини, вчинені на осно-
ві расової або іншої нетерпимості, а також за розпалювання 
міжнаціональної ворожнечі у ЗМІ.

– розвиток масового спорту, побудова спортивних майданчиків, 
басейнів та ін., пропаганда здорового способу життя серед молоді. 

– Посилення покарання за браконьєрство та нетверезе водіння. в 
обох випадках винуватці мають відбувати виключно реальні строки. 

– вільний розвиток культур національних меншин, що прожива-
ють в Україні. Це може бути запорукою для покращення та розвитку 
відносин з тими країнами, що активно підтримують свої діаспори в 
Україні та готові до розширення взаємовигідного співробітництва. 

Зовнішня політика:
– вигідні для України та незаполітизовані взаємовідносини з усіма 

країнами. в першу чергу маємо звертати увагу на економічні, куль-
турні, наукові та інші інтереси України у довгостроковій перспективі, 
а не на вимоги політичної кон’юнктури.

– Дотримання позаблокового статусу. Україна може підтримувати 
співробітництво з будь-якими військовими союзами, але не має при-
єднуватися до одного з них всупереч власним інтересам. 

– Підтримка та розвиток відносин з ЄС, виконання умов Угоди про 
асоціацію з одночасним лобіюванням внесення окремих змін на ко-
ристь України. 

– Досягнення критеріїв членства у ЄС, в першу чергу у рівні дохо-
дів громадян та дотримання їхніх прав. 

Голова пОлІТиЧнОЇ пАРТІЇ «пАРТІя ШАРІя»  
н. В. Чекман

передвиборна програма  
Аграрної партії України

Хто ми такі?
Аграрна партія України — це об’єднання сильних особистостей, 

небайдужих, відповідальних, відважних, активних людей, справжніх 
лідерів та господарів України. 

Ми — партія нової генерації громадян, які йдуть у політику з ме-
тою побудувати цивілізоване суспільство, національно та духовно 
відродити Україну. Саме в такій державі людина є активним грома-
дянином і має всі можливості для самореалізації. 

Люди, що проживають і в містах, і в селах, повинні мати рівні 
можливості. 

Сьогодні є необхідним зберегти нашу ідентичність, нашу землю, 
нашу незалежність і побудувати в Україні сучасну демократичну пра-
вову державу із освіченим та заможним Українським народом. Ми 
говоримо: «Збережемо найдорожче! Побудуємо найкраще!»

Під час своєї каденції у верховній раді України Аграрна партія за-
вжди керуватиметься такими принципами: 

– верховенство права; 
– Єдність;
– Свобода;
– честь;
– Моральність; 
– рівність; 
– ефективність.

Що ми робитимемо у Верховній Раді?
Все, що робитиме під час своєї каденції у Верховній Раді Аграрна 

партія, буде спрямовано на наступне: 
1. Людина. Найвища цінність.
2. родина. традиції, осередок людського щастя і благополуччя.
3. Громада. Запорука демократичного суспільства.
4. Земля. Має бути в руках лише громадян України.
5. Державна мова. Єдина.
6. Демократичне суспільство. Головна умова ефективного розви-

тку людини. 
7. Українська державність. Незалежна, суверенна, унітарна.

Члени Аграрної партії у стінах Верховної Ради 
максимально працюватимуть над тим, аби:

1. Охорона здоров’я. Має бути на рівні розвинених країн світу.
— гарантувати надання медичних послуг кожній людині незалеж-

но від її фінансової спроможності, соціального статусу та місця про-
живання;

– зберегти інфраструктури медичних закладів;
– підтримувати академічну науку, розвиток науково-медичного 

потенціалу та посилення заходів по боротьбі із невиліковними на 
сьогодні хворобами;

– широко запровадити страхову медицину, разом з нею — не-
оподаткування страхових платежів, аби роботодавці могли в 
обов’язковому порядку страхувати всіх найманих працівників;

– впровадити обов’язковий щорічний профілактичний медичний 
огляд, який забезпечить виявлення хвороб на початковому етапі і 
збереже життя тисяч громадян;

– дбати про безпеку харчових продуктів.
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передвиборні програми політичних партій
2. Освіта. 
– затвердити обов’язковість гарантування державою отримання 

середньої освіти (за принципом — «гроші за учнем»);
– ліквідувати районні управління освіти та посилити роль місце-

вих громад та батьків в управлінні школами;
– негайно відновити систему середньої професійної освіти на базі 

професійно-технічних училищ;
– створити мережу сучасних державних закладів для осіб з обме-

женими можливостями і сиріт, а також спеціальні програми для їх 
адаптації в реальному житті.

3. Громада. Ефективне завершення децентралізації.
– забезпечити громадам та органам місцевого самоврядування 

самостійність, самодостатність та спроможність для виконання по-
кладених на них повноважень;

– впровадити такі адміністративно-територіальну, бюджетну та 
податкову реформи, де: землі комунальної власності будуть пере-
бувати в юрисдикції громади, а повноваження і бюджет формувати-
муться «знизу догори»;

– прийняти документ про розподіл бюджетів громад, де 70% 
сплачених податків мають залишатися на місцях;

– забезпечити виборність максимальної кількості посад в органах 
місцевого самоврядування; 

– максимально залучити простих мешканців громад міст і сіл до 
реалізації своїх можливостей у місцевому управлінні.

4. Молодь. Майбутнє України.
– створити для молоді гідні умови праці та реальні можливості 

професійного і кар’єрного зростання, що перешкоджатиме масовій 
еміграції кращих трудових й інтелектуальних кадрів за кордон;

– створити для молодих сімей сприятливі умови для отримання 
доступного житла, якісної та сучасної освіти та медицини; 

– прийняти державну програму з розвитку молодіжного підпри-
ємництва (зокрема, молодіжного фермерства) шляхом пільгового 
кредитування, впровадження інноваційних методів, сучасних техно-
логій та міжнародних практик;

– забезпечити державну підтримку обдарованої молоді в усіх 
сферах науки, культури, мистецтва та спорту;

– забезпечити рівні можливості для молоді, незалежно від рівня 
добробуту й соціального становища.

5. Економіка. Основа добробуту громадян і сильної держави.
– запровадити чесні, прозорі та справедливі умови ведення біз-

несу;
– спростити регуляторні вимоги, створити економічні механізми 

та стимули для розвитку підприємницької діяльності: відкрити і вес-
ти свій бізнес в Україні має стати просто;

– на всіх рівнях захищати та підтримувати національного товаро-
виробника;

– стимулювати виробництво кінцевих продуктів з метою збіль-
шення долі доданої вартості в українській економіці;

– забезпечити умови для накопичення власного капіталу, аби ма-
лий та середній бізнес став стрижнем української економіки;

– запровадити прозору, зрозумілу, стабільну систему оподатку-
вання, де сплачувати податки буде вигідно, а тіньові схеми стануть 
неприйнятними;

– детінізувати заробітні плати та підвищити вартість оплати праці, 
що дозволить наблизитися до «європейських» доходів та зарплат, 
зніме соціальну напругу в суспільстві, забезпечить гідний подаль-
ший розвиток держави.

6. Аграрний сектор. Ключовий важіль впливу на розвиток націо-
нальної економіки. 

– підтримати становлення та розвиток сімейних фермерських 
господарств та інші малі й середні суб’єкти господарювання, що є 
основою інтеграційних процесів міста і села;

– посилити участь територіальних громад в управлінні земельни-
ми ресурсами, що сприятиме зміцненню матеріальної і фінансової 
основи місцевого самоврядування;

– забезпечити дієві механізми реалізації прав власності на землі 
сільськогосподарського призначення їх власниками на користь те-
риторіальних громад та місцевих фермерів;

– обмежити площі земельних угідь, що можуть перебувати у ко-
ристуванні однієї особи (групи пов’язаних осіб) з метою уникнення 
монополізму відповідній території з урахуванням природно-ресурс-
ного потенціалу та регіональних особливостей;

– провести інформаційно-просвітницьку кампанію до запрова-
дження цивілізованого обігу земель шляхом загальнодержавно-
го обговорення етапів його реалізації, забезпечення громадської під-
тримки;

– створити умови для захисту права власності та унеможливлен-
ня рейдерства в Україні, реального наповнення національної када-
стрової системи;

– створити належні умови для розвитку переробної галузі й вихо-
дити на світові ринки з кінцевим продуктом споживання, стимулюю-
чи в тому числі розвиток сільськогосподарських кластерів, особли-
во в сільській місцевості;

– стимулювати виробництво та попит на екологічно безпечну, 
у тому числі органічну продукцію, що суттєво поліпшить здоров’я 
населення та позитивно вплине на вирішення соціальних проблем 
села.

7. Зовнішня політика. надійний захист власних кордонів та ринків.
– забезпечити територіальну цілісність держави;
– впровадити стратегію інтегрування у світову економіку;
– зробити Україну впливовим суб’єктом у міжнародних відно-

синах;
– провести перегляд зовнішньої політики держави з метою її при-

ведення до майбутніх викликів та змін у новій світовій політиці;
– забезпечити розвиток та зв’язки з українськими діаспорами за 

кордоном;
– здійснювати послідовну та поетапну адаптацію українського за-

конодавства до стандартів і норм ЄС та впровадження його в життя.

8. Високотехнологічні галузі та IT.
– сприяти розвитку високотехнологічних галузей, продукція яких 

приносить на один-два порядки вищу додану вартість, ніж сирови-
на, напівфабрикати і комплектуючі вироби;

– створити умови для максимального застосування IT-технологій 
в агропромисловому комплексі, енергетиці, транспорті та промис-
ловості.

Голова Аграрної партії України  
Крутько Ю. М.

передвиборна програма   
партії Зелених України 

1. За соціальну, правову, екологічно дружню державу. Місія дер-
жави — захист прав і убезпечення інтересів громадян. 

2. Зелені за очищення влади та довкілля від забруднення та від-
ходів, за громадський контроль над владою, за руйнування коруп-
ційного середовища у владних структурах всіх рівнів, за зняття не-
доторканності з народних депутатів, суддів, Президента України, за 
запровадження пропорційної виборчої системи із відкритими спис-
ками.

Держава для людини, а не людина для держави
3. Зелені за всебічну захищеність та впевненість у майбутньому 

кожного члена суспільства, за гідне життя в екологічно сприятли-
вому середовищі. 

Зелені за безумовний базовий дохід
4. Захищене дитинство та гідна старість — ознаки справедливо-

го устрою суспільства.
5. Зелені за свободу, гідність і права людини, за гендерну рівність. 

Зелені за толерантність і гуманізм
6. Зелені проти дискримінації будь-кого за будь-якою ознакою, в 

будь-яких формах.
7. Зелені проти насильства у будь-яких формах, проти вільного 

обігу зброї. 
8. Зелені за легалізацію медичного канабісу.
9. Гуманність — ознака цивілізованості. Зелені проти жорстоко-

го поводження із тваринами, проти їхнього використання в цирках, 
дельфінаріях, тощо.

Мислити глобально — діяти локально
10. Зелені за децентралізацію влади і розширення прав терито-

ріальних громад, за участь громадськості у формуванні та контролі 
використання місцевих бюджетів, за єдність прав місцевого самоу-
правління і відповідальності за екологічний та соціально-економіч-
ний стан міст та селищ, за право місцевої влади на притягнення до 
відповідальності юридичних та фізичних осіб за скид неочищених 
стоків та інше забруднення довкілля.

11. Зелені за законодавче закріплення обов’язковості врахуван-
ня результатів місцевих референдумів для ухвалення політичних та 
управлінських рішень.

Ми не успадкували цей світ.  
Ми позичили його у нащадків

12. Зміна клімату — загроза майбутньому. Зелені за низькову-
глецевий розвиток, за мінімізацію викидів тепличних газів та за-
хист атмосферного повітря, за впровадження Національної та міс-
цевих програм попередження та адаптації до зміни клімату на основі 
спільної диференційованої відповідальності всіх членів суспільства і 
суб’єктів господарювання.

За національне єднання  
на засадах глобальних інтересів

13. Зелені за екологічно солідарне суспільство, консолідоване 
відповідальністю за сьогодення і майбутнє, за впровадження інте-
грованої екологічної політики, що торкається всіх сфер життя сус-
пільства.

14. Спільна протидія соціально-екологічним викликам — основа 
об’єднуючої національної ідеї.

За соціально-екологічну гармонію
15. Зелені за постійне узгодження екологічних та соціально-еко-

номічних чинників, за «зелені» робочі місця в екологічно дружніх 
сферах діяльності.

16. Зелена формула соціальної справедливості включає:
– справедливий перерозподіл ресурсів на засадах гармонізації по-

треб та інтересів різних соціальних верств;
– забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля; 
– право на житло і убезпечення від його відчуження проти волі 

власника; 
– безкоштовний пакет найнеобхідніших медичних послуг; 
– безоплатну середню і професійно-технічну освіту, доступність 

вищої освіти незалежно від статків, державні гарантії надання пер-
шого робочого місця;

– відповідність прожиткового мінімуму базовим потребам;
– ратифікацію Конвенції ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству;
– захищеність від дискримінації з боку роботодавця за статтю, ві-

ком, сексуальною орієнтацією, расовою чи етнічною належністю; 
– захист представників ЛГБт-спільноти від утисків;
– забезпечення державою соціальної реабілітації колишніх 

ув’язнених та представників інших соціально вразливих категорій 
населення;

– детінізація сфери сексуальних послуг.
17. Зелені за вдосконалення екологічного врядування, що перед-

бачає, зокрема:
– запровадження інституту екологічного омбудсмена;
– запровадження посади віцепрем’єр-міністра з питань сталого 

розвитку — міністра екології та природних ресурсів; 
– передачу Держлісагентства та Держрибагентства до сфери ко-

ординації Мінприроди; 
– відновлення Державної гідрометеорологічної служби у сфері 

координації Мінприроди; 
– формування структури Державної природоохоронної служби 

відповідно до адміністративно-територіального поділу України та 
передачу їй частини функцій профільних департаментів облдержад-
міністрацій;

– надання органам державного екологічного контролю оператив-
но-розшукових функцій.

Зелені за економіку замкненого циклу
18. Зелені за формування індустрії повної переробки відходів 

та повторного використання матеріалів, мінімізацію використання 
пластику одноразового вжитку, за розширену відповідальність ви-
робника.

19. Зелені за збільшення природоохоронних інвестицій на засадах 
екологічної конверсії зовнішнього боргу.

20. Зелені проти нарощування потужностей АеС і усталення прак-
тики продовження експлуатації атомних енергоблоків у понадпро-
ектний термін.

21. Зелені за створення геологічного сховища радіоактивних від-
ходів та формування Фонду виведення атомних електростанцій з 
експлуатації.

22. Зелені за пріоритетність використання відновлюваних джерел 
енергії, сприяння розбудові малих (потужністю до 50 квт) електро-
станцій, розвиток електротранспорту.

23. Зелені за відновлення і розвиток державної системи моніто-
рингу навколишнього природного середовища, за державну під-
тримку фундаментальної науки, за практичне впровадження резуль-
татів досліджень.

24. Зелені за запобігання промисловому забрудненню, за еколо-
гічно дружню високотехнологічну модернізацію виробництв. 

25. Зелені за законодавче закріплення обов’язковості державно-
го медико-екологічного контролю впливу промислових об’єктів на 
стан довкілля та здоров’я мешканців прилеглих територій, здійснен-
ня моніторингу впливу діяльності кримського заводу «титан» на 
екологічну ситуацію в Херсонської області, а також впливу на навко-
лишнє природне середовище підприємств, що знаходяться в тимча-
сово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Захист земельних, водних та лісових ресурсів — 
питання національної безпеки.

26. За повну заборону експорту необробленої деревини, інтенсив-
не відтворення лісів і збільшення їхньої площі до 20%, а об’єктів 
ПЗФ до 30% території України, законодавче закріплення статусу 
морських охоронюваних районів. 

27. За розвиток аграрного сектору на засадах невиснажливого 
господарювання, підтримка фермерства, протидія свавільному па-
нуванню агрохолдингів, сприяння бджільництву, як чиннику еколо-
гічної та продовольчої безпеки, жорсткий контроль за використан-
ням пестицидів та агрохімікатів, дотриманням правил сівозміни та 
тримання земель під паром, передача полезахисних лісонасаджень 
у власність територіальних громад за умови здійснення заходів з до-
гляду та відновлення.

28. Зелені за підготовку до запровадження ринку земель з ура-
хуванням всього комплексу екологічних, соціальних та економічних 
чинників.

Україна — це Європа
29. Зелені за євроінтеграцію, як долучення до системи цінностей 

та норм цивілізованого співжиття.
30. Зелені проти використання сили у міжнародних стосунках, за 

беззастережне дотримання норм міжнародного права, за віднов-
лення територіальної цілісності незалежної України, за співпрацю із  
НАтО задля забезпечення обороноздатності країни. 

31. Зелені за поетапну професіоналізацію армії у визначені терміни.
Голова пп «партія Зелених України»   

Кононов В. М.

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
політичної партії «пАТРІОТ»
Україна сьогодні, завтра і в майбутньому

виходимо з того положення, що всі політичні партії будуть висту-
пати тільки з критикою, пустими гаслами, відвертою брехнею. во-
ни не здатні дати народу конкретні робочі програми розвитку Украї-
ни, показати, якими ресурсами (трудовими, інтелектуальними, при-
родними, екологічними) володіє країна, та в якому стані ці ресур-
си знаходяться. І, найголовніше, вони не можуть показати, як жи-
тиме народ на 1-й, 2-й, ... 5-й і 7-й рік при реалізації  їх програм. Ми 
продемонструємо народу нову ідеологію устрою суспільства, новий 
спосіб життя і образ державного устрою, запропонуємо неординар-
ні шляхи розвитку держави та швидкого відродження економіки. На-
ми підготовлено проект Стратегії «За 7 років — процвітаюча Украї-
на». З кожної проривної технології розроблені чіткі програми. Це не 
гасла, а робочі програми, насичені найпередовішими технологіями, 
конструкціями, матеріалами, тощо. Ми будемо не тільки пропону-
вати, але й демонструвати громадянам України Програму творення. 
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У цій Програмі чітко викладено, як житиме народ, коли і за рахунок 
чого це здійсниться, як буде влаштована держава, її система відно-
син та управління. Кожен громадянин повинен чітко усвідомити, що 
він стає головною цінністю держави, що вона (держава) служить для 
нього і забезпечує як самовдосконалення всього народу, так і само-
прояв кожної особистості.

тому крім технологічних, економічних програм нами на базі аналі-
зу закономірностей розвитку суспільних систем розроблені:

- нова державна система управління з переходом на президент-
сько-парламентську систему управління, де Президент має не фор-
мувати, а очолити виконавчу владу. При цьому маємо чітко прописа-
ний механізм імпічменту;

- принципово нова податкова система, побудована на ресурсному 
підході, стимулююча всіх менше брати від природи, менше спожи-
вати трудових ресурсів, що змушує прагнути до самовдосконалення;

- нова інвестиційна та кредитно-грошова політика і банківська 
система.

Передбачається розробка програм з розвитку міст, районів, об-
ластей, галузей, і  України в цілому, не як епізодична робота, а по-
стійно діюча система.

Ставиться глобальна мета:
- зміна ідеології устрою суспільства;
- перетворення України в одну з процвітаючих країн світу;
- демонстрація світовій спільноті якісно нового державного 

устрою, де створені всі умови для безперервного прогресу в науці, 
культурі, духовності народу;

- завоювання свого місця на геополітичній арені світу, в складі 
НАтО та Євросоюзу, за рахунок розвитку продуктивних сил, підйо-
му духовності, перетворення своєї країни в одну з найбільш процві-
таючих країн світу. 

У виборчій компанії ми спираємося на нові проривні технології та 
їх носіїв.

Сьогодні значимість знань (їх економічна, екологічна, соціальна 
оцінка) в десятки разів перевищує значимість матеріального багат-
ства, створеного життям усіх попередніх поколінь. Ми вже сьогодні 
володіємо знаннями, що дозволяють змінити вигляд галузей, підня-
ти в десятки разів рівень життя, перетворити країну протягом семи 
років в процвітаючу країну світу, продемонструвати світовій спільно-
ті нові цінності, дати народам світу нові орієнтири.

У нашому суспільстві є безліч громадян — носіїв знань. 
Це сотні тисяч:
• розробників нових унікальних технологічних процесів, конструк-

цій, матеріалів, здатних принципово змінити цілі сфери життєдіяль-
ності суспільства;

• керівників підприємств, наділених талантом та енергією втілен-
ня в життя названих вище знань;

• вчителів і викладачів, які володіють талантом бачення в учнях 
їх призначення у житті та прищеплення їм любові до знань; 

• людей з високим ступенем духовності (козацтво, ветерани ві-
йни і військової служби, співробітники силових структур), поклика-
них захищати свою Вітчизну, честь і гідність кожного громадянина;

• представників духовенства, працівників культури і спорту, сис-
теми охорони здоров’я, без яких неможливе створення духовно ба-
гатої і фізично здорової нації;

• людей інших галузей знань і сфер життєдіяльності суспільства, 
незгодних з існуючим устроєм держави, зі свавіллям, беззаконням 
та готових проявити свою волю в боротьбі за краще життя.

Саме ця сила і стає головною рушійною силою суспільства. Са-
ме вона в союзі з новообраним Президентом і Парламентом здат-
на вирішити поставлені нами завдання. Ми володіємо розробками, 
що мають світову значимість і можуть бути використані в різних га-
лузях економіки як стратегічні напрямки для вирішення соціальних, 
економічних та екологічних проблем розвитку України.

Ми готові продемонструвати новітні технології, представити Дер-
жавні програми щодо:

1. Забезпечення теплом і електроенергією підприємств та населення.
2. Виробництва паливо-мастильних матеріалів.
3. Утилізації твердих побутових відходів та мулу міських очисних 

споруд.
4. Будівництва нових і експлуатації діючих станцій водопідготов-

ки для забезпечення населення абсолютно чистою питною водою.
5. Зниження тарифів транспортних перевезень та ліквідації вики-

дів екологічно небезпечних продуктів згоряння.
6. Забезпечення населення екологічно чистою та дешевою сіль-

ськогосподарчою продукцією  вітчизняного виробника.
7. Створення нових робочих місць з метою припинення міграції 

населення України.
8. ліквідації туберкульозу, що став загрозою державній безпеці.
Шляхи забезпечення перспектив розвитку України:
- проведення детального аналізу усіх хвиль приватизації з метою 

забезпечення ефективного використання майна в інтересах кожно-
го українця;

- здійснення уніфікації вітчизняного законодавства з прийняттям 
відповідних кодексів за сферами діяльності;

- реалізація економічної програми «За 7 років — процвітаюча 
Україна» з використанням проривних технологій та створенням но-
вих оптимізованих міністерств і відомств;

- удосконалення державної системи, що передбачає перехід на 
президентсько-парламентську модель, де Президент очолює вико-
навчу владу та безпосередньо відповідає перед українським наро-
дом, з чіткою процедурою імпічменту.

Швидко і рішуче перезавантажимо систему правосуддя та право-
порядку.

Повернемо право та справедливість у суди. Зробимо судову про-
цедуру зрозумілою і дієвою.

Фахово, у відповідності до об’єктивних критеріїв та європейських 
стандартів, приведемо до ладу систему органів розслідування та по-
передження злочинів.

Кожному справедливому та законному судовому рішенню — сто-
відсоткове виконання.

Спільними зусиллями зламаємо хребет корупції.
Нульова терпимість до корупції — це наш вибір і наш приклад.
Зобов’язання ПАтрІОтІв — за 3-5 років загнати корупцію «в глу-

хий для неї кут».
Для нас, ПАтрІОтІв, настав час вступати у реальну політику. На-

став час відповідей та відповідальності! І наша роль може і має ста-
ти виключною, вирішальною! 

У лавах Партії «ПАтрІОт» — тисячі першокласних фахівців, бага-
то з яких — зі світовим ім’ям. Ці люди — носії знань, досвіду, пе-
реконань, принципів і цінностей, які нині є уособленням запиту сус-
пільства, що є складовими того унікального досвіду, якого не виста-
чає сучасній Україні: 

розуміння людини і якості її життя як найвищої цінності для дер-
жави. 

розуміння державних інститутів як сервісу для громадян. 
розуміння права як основи будь-яких рішень і життя взагалі. 
розуміння власної відповідальності за все, що ти робиш. 
Саме такі люди — є ядром нашої партії, які спроможні як парла-

ментська сила реалізувати модель успішної України! 
З Україною в серці і душі — ми переможемо!

Голова політичної партії «пАТРІОТ»  
Голомша М. я.  

пЕРЕДВиБОРнА пРОГРАМА 
політичної партії «Рух нових сил 

Михайла Саакашвілі»  
на позачергових виборах  

народних депутатів України   
21 липня 2019 року

плАн пОРяТУнКУ КРАЇни ЗА 70 ДнІВ: 
наведення порядку та досягнення миру

Україна не має права зволікати. рішучі зміни потрібні вже зараз. І 
новий парламент має забезпечити ефективні і незворотні зміни вже 
за 70 днів — за перші п’ять сесійних тижнів.

1. нАВЕДЕння пОРяДКУ
1.1. Знищення класу олігархів
•  ліквідувати монополії в електроенергетиці, газовій сфері, тран-

спортній системі, сільському господарстві та інших галузях
• змусити олігархів відшкодувати збитки, нанесені державі
•  унеможливити вплив великого бізнесу на медіа та політичні 

партії
•  преміювати працівників НАБУ та прокуратури за повернення 

вкрадених у держави коштів
1.2. Швидкі та суворі вироки корумпованим чиновникам
1.3. Закон про імпічмент Президента
1.4. Невідворотність покарання для депутатів та суддів за вчине-

ні правопорушення
1.5. Перекриття схем виведення грошей з бюджету та державних 

підприємств
1.6. Заборона правоохоронним органам втручатися в діяльність 

бізнесу
1.7. Закон про зброю, що забезпечить право громадян на захист
2. РІСТ ВВп БІлЬШ нІЖ нА 10% ЩОРІЧнО В нАСТУпнІ 10 РОКІВ
2.1. Найшвидші темпи зростання в Європі
2.2. Стрімкий промисловий розвиток
• відкриття 1000 великих та середніх індустріальних підприємств
• реанімація авіакосмічної промисловості
• підвищення видобутку нафти вп’ятеро, а газу — вдвічі
• модернізація атомної енергетики
2.3. Цивілізований ринок землі
• припинити корупційні схеми купівлі-продажу земельних ділянок
•  забезпечити переважне право викупу землі фермерським гос-

подарствам
• ліквідувати бюрократичні земельні процедури
2.4. Доступні кредити
• знизити відсоткову ставку по кредитах втричі
•  залучити в країну найпотужніші банки та фінансові корпорації 

світу
2.5. Україна — туристичний центр
• відновлення мережі обласних аеропортів
• приведення до європейських стандартів 2 000 км доріг щорічно
• 40 млн туристів щорічно з 2024 р.

2.6. Прозора приватизація
•  продаж на відкритих аукціонах держпідприємств та держмайна 

на суму, що перевищує $20 млрд
3. нАЙКРАЩІ УМОВи Для ВЕДЕння БІЗнЕСУ
3.1. Низькі податки, які платять всі
• зменшити кількість податків до семи
• знизити податки на працю з 42% до 20%
• стягувати податок тільки на розподілений прибуток
• потрапити до топ-10 найпростіших податкових систем світу
3.2. Стабільні умови роботи для малого бізнесу
• прості правила відкриття, ведення та закриття підприємств
• автоматична сплата податків підприємцями
3.3. Митна реформа
• 3 ставки мита замість десятків різних ставок
• перекрити всі канали контрабанди
•  всі процедури через відкритий митний простір триватимуть від 

15 до 60 хвилин
3.4. Скасування 80% дозволів та ліцензій
3.5. Підвищення податків — тільки шляхом всеукраїнського ре-

ферендуму
3.6. Єдиний платіж за розмитнення авто — €300
3.7. Нульове мито на імпорт засобів виробництва
4. нОВА ДЕРЖАВА, яКА СлУЖиТЬ лЮДяМ, А нЕ МОЖнОВлАД-

ЦяМ 
4.1. верховенство права замість верховенства влади
•  нові державні установи замість всеохоплюючої пострадянської 

бюрократії
• легкий доступ громадян до державних послуг
•  неминуча персональна відповідальність за порушення норм 

держслужбовцями
• незалежний контроль за діяльністю державної та місцевої влади
4.2. Скорочення державного апарату вдвічі
• всі питання місцевого значення вирішуються на рівні громад
• автоматизовані алгоритми прийняття рішень
• ліквідувати обласні та районні державні адміністрації
• скоротити чисельність ДФС в 4 рази
• ліквідувати більшість контролюючих органів
• розпустити підрозділи силових органів, що існують тільки для 

тиску на підприємців
4.3. Сучасна державна служба
• повністю оновити штат високопосадовців
• збільшити зарплати держслужбовців до конкурентного рівня
4.4. Незалежний і справедливий суд, доступний для громадян
• доступність справедливого суду для кожного українця
• розумні терміни розгляду справ замість затягування на роки
• розвиток мережі третейських судів
•  пом’якшення покарання в обмін на повернення активів та ви-

криття спільників
4.5. Місцеве самоврядування — гарантія розвитку громад
•  громади як центр прийняття рішень без зайвих бюрократичних 

процедур
• повернення районних рад у всі міста з районним поділом
5. СОЦІАлЬнА пРОГРАМА «ГІДнЕ МАЙБУТнЄ»
5.1. тарифи без частки олігархів та корупціонерів
• українці не будуть сплачувати за зростання олігархічних груп
• субсидії для малозабезпечених, а не для компенсації олігархам
5.2. Програма «Здорова країна»
•   замість поборів у медичних закладах — страхові поліси, що га-

рантують якісне лікування
• залучення інвестицій для побудови 500 сучасних лікарень
• перенесення акценту з лікування на збереження здоров’я
5.3. Модернізація освіти
• усунення бар’єрів на ринку освітніх послуг
• фінансування за принципом «гроші прямують за учнем/студен-

том»
•  стипендії найкращим студентам на навчання в найкращих уні-

верситетах світу
• гнучка система підготовки спеціалістів, затребуваних ринком
5.4. Гідна старість для кожного
• державні пенсії не нижчі за прожитковий мінімум
• державна підтримка системи пенсійних накопичень
5.5. Подолання бідності
•  соціальна підтримка тих, хто не може подбати про себе само-

стійно
•  забезпечення рівних можливостей для вразливих груп населен-

ня — сиріт, дітей з бідних родин, людей з обмеженими можли-
востями

6.  ДОСяГнЕння МиРУ ТА БЕЗпЕКА
•  заміна пострадянського генералітету на освічених командирів, 

що проявили себе у війні
•  законодавче визнання ОрДЛО окупованими територіями та за-

борона будь-якої торгівлі з ними
• закон про відновлення інфраструктури Донбасу
•  міжнародне співробітництво з метою повернення Україні всіх 

окупованих територій
•  ліквідація «Укроборонпрому» та прийняття нової програми 

озброєнь
Координатор Ради політичної партії  

«Рух нових Сил Михайла Саакашвілі»  
О. Ю. Галабала
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