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Передвиборна Програма 
Політичної Партії «громадянська Позиція 

(анатолій гриценко)»
безПека. сПраведливість. оновлення.
Партія «Громадянська позиція» разом із «Демократич-
ним альянсом» веде до парламенту команду лідерів і гро-
мадських активістів, які відповідають високим критеріям
патріотизму, професійності та порядності, на чолі з до-
свідченим державним діячем Анатолієм Гриценком.  
Об’єднанням зусиль активних громадян, з опорою на їх
авангард – середній клас, ми перетворимо Україну на су-
часну європейську державу, лідера Центральної і Схід-
ної Європи. 
Ми розглядаємо депутатство як службу, на яку нас най-
мають громадяни. Саме для того, щоб показувати при-
клад громадянської позиції, домагатися від керівництва
держави, депутатів і всіх чиновників служити людям
чесно, прозоро і професійно – ми йдемо до Верховної
Ради.
Ми будемо реалізовувати програмні засади партії «Гро-
мадянська позиція» і партії «Демократичний альянс». У
співпраці з громадськими ініціативами «Реанімаційний
пакет реформ», «Чесно», іншими активістами неурядо-
вого сектору сконцентруємо зусилля на трьох ключових
напрямах: безпека, справедливість і оновлення.
I. безПека – захистити людину і державу
Захистити мир і цілісність держави – це зараз найваж-
ливіше. Але захищати треба не лише державу. Захис-
тити бізнес від свавілля чиновників, банківські заощад-
ження – від знецінення; зберегти спокій і життя людей
на вулицях від злодіїв і злочинців; захистити дітей від
наркотиків і алкоголю; безпечне робоче місце, швидка
медична допомога, право журналіста на правдиве слово,
захист урожаю фермера, чисте повітря, якісні продукти
і питна вода – все це Безпека Людини!
головні завдання:
Забезпечити пріоритетний вихід на стандарти і критерії,
необхідні для вступу України до Європейського Союзу і
НАТО.
Зробити центром уваги, діяльності і відповідальності
держави – громадянина, захист його гідності, прав і сво-
бод відповідно до стандартів Європейського Союзу.
Переорієнтувати силовий блок держави на пріоритетний
захист народу і країни від зовнішніх загроз, а не влади –
від власного народу, як було дотепер.
Побудувати трирівневу систему оборони країни: профе-
сійна контрактна армія; військовий резерв постійної го-
товності; комплексна система територіальної оборони.
Встановити союзницькі відносини з США і Великою Бри-
танією на двосторонній договірній основі.
Відновити оборонно-промисловий комплекс; з опорою на
власне виробництво, в кооперації з технологічно розви-
нутими державами, забезпечити Збройні Сили і Націо-
нальну гвардію сучасним озброєнням.
Досягти до 2020 року енергетичної незалежності України
шляхом зменшення частки природного газу в структурі
енергетичного балансу; активної геологічної розвідки та
нарощування виробництва енергетичних ресурсів; ради-
кального енергозбереження в усіх галузях економіки та
суспільного життя. 
Захистити здоров’я людини від техногенного впливу
шляхом створення єдиної системи раціонального приро-
докористування і захисту довкілля; екологічного моніто-
рингу; екологічної експертизи законопроектів Верховної
Ради і Уряду.
Відновити на сучасній технологічній базі систему цивіль-
ного захисту населення, запровадити підготовку людей
до дій на випадок стихійного лиха, техногенних аварій і
збройної агресії.
Захистити право громадян на активну підприємницьку
діяльність, їхні власність і капітали, набуті законним
шляхом, створити умови для чесної конкуренції без ни-
нішнього диктату олігархів-монополістів.
Побудувати ефективну систему інформаційної та кібер-
нетичної безпеки країни, з опорою на новітні розробки
вітчизняного ІТ-сектору. 
II. сПраведливість – викорінити корупцію. забез-
печити рівні можливості. 
Справедливість і прозорість у розподілі національних ба-
гатств, володінні земельними і водними ресурсами, видо-
бутку корисних копалин, використанні та приватизації
державної і комунальної власності; прозоре формування
цін і тарифів; справедливі податки, зарплати і пенсії;
прозорі бюджети усіх рівнів, ефективне використання
зібраних податків – у цьому запорука довіри людей до
влади і успіху України. 
головні завдання:
Відкрити усі реєстри власності для публічного доступу,
з обов’язковим повідомленням про реальних власників
при відкритті банківських рахунків, реєстрації підпри-
ємств, купівлі-продажу, участі в державних закупівлях
і приватизації.
Забезпечити публічний доступ до інформації про вико-
ристання державних і комунальних коштів на всіх рів-
нях, в т.ч. онлайн доступ до інформації про всі транзакції
на рахунках Державного казначейства.
Прийняти Закон про прозорість фінансування політич-

них партій і політичної реклами.
Запровадити кримінальну відповідальність за «неза-
конне збагачення» – придбання політиком або чиновни-
ком власності, яке не можна пояснити законними джере-
лами доходів – та покарання з конфіскацією майна.
Забезпечити право громадян на справедливий суд шля-
хом зміцнення незалежності судової системи на основі
суддівського самоврядування, високих критеріїв відбору
та прозорих процедур призначення суддів, жорсткої від-
повідальності за прийняття ними рішень всупереч За-
кону.
Забезпечити рівні можливості для здобуття освіти, до-
шкільного та позашкільного творчого розвитку дітей і мо-
лоді; припинити діяльність численних вузів, у яких ви-
дають дипломи, але не дають глибоких знань і затребу-
ваної на ринку праці професії.
Визначати щороку Законом гарантований державою
пакет медичної допомоги, який кожна людина може от-
римати безкоштовно, незалежно від статусу і місця про-
живання; стимулювати розвиток страхової медицини. 
Гарантувати соціальний захист військовослужбовців і
учасників бойових дій та членів їхніх сімей.
Забезпечити справедливе нарахування пенсій на основі
тривалості робочого стажу і розміру зарплати, з допла-
тою за особливі умови праці; максимальна пенсія не по-
винна перевищувати мінімальну більше, ніж у 10 разів.
Створити належні умови для життя і роботи людей з
особливими потребами.
Посилити державний контроль за цінами і якістю ліків.
III. оновлення – оновити владу. розвинути країну. 
Люстрація влади, притягнення до відповідальності зло-
діїв і злочинців; системна протидія корупції; не просто
інші прізвища, а нова якість у кадровій політиці; дієві ре-
форми, які б стимулювали творчу енергію і активне під-
приємництво громадян – цього країна чекає від влади
після Революції Гідності. 
головні завдання:
Невідкладно ратифікувати Угоду про асоціацію з Євро-
союзом і забезпечити її безумовне виконання – у цьому
запорука ефективних реформ на всіх ключових напря-
мах.
Децентралізувати владу: місцевому самоврядуванню пе-
редати необхідні для повноцінного життя громади фун-
кції і повноваження, відповідні матеріальні й фінансові
ресурси, сформувати на цій основі самоврядні територі-
альні громади; ліквідувати державні адміністрації; утво-
рити виконкоми місцевих Рад; представництва цен-
тральної влади обмежити функціями нагляду, контролю
і координації виконання загальнодержавних програм.
Спростити процедури надання адміністративних послуг,
повністю перевести їх на систему «єдиного вікна»; запро-
вадити електронне урядування.
Ліквідувати податкову міліцію; чисельність контрольних
органів і державних службовців скоротити вдвічі; стиму-
лювати створення недержавних самоврядних регулято-
рів у галузях економіки.
Провести докорінну дерегуляцію підприємницької та ін-
вестиційної діяльності для малого і середнього бізнесу,
унеможливити накладання штрафів і зупинку бізнесу
без рішення суду.
Підтримувати волонтерські ініціативи громадян подат-
ковими і митними інструментами.
Популяризувати у світі українську історію та культуру,
об’єкти Всесвітньої історичної спадщини і туристичні
маршрути на території України.
наша фракція у парламенті діятиме послідовно і напо-
легливо,  щоби кожен новий день наближав досягнення
високої мети - перетворення України на сучасну євро-
пейську державу.

Передвиборна Програма
комУністичної Партії України

за мир,  народовладдя і сПраведливість! 
Україна – у вогні.
Країна – на етапі одного з найдраматичніших періодів
своєї історії. 
Держава – на межі розколу і гуманітарної катастрофи.
Суспільство – у протистояннях і беззаконні. 
На горизонті - густі хмари неонацизму.
Влада – цепний пес кримінально-корумпованого олігар-
хату, вірна служанка заокеанських покровителів.
Люди – під жорновами мораторіїв на  зростання матері-
ального достатку, не живуть, а виживають, стогнучи під
непосильним тягарем галопуючих платежів і цін.
Населення – у неспокої і тривогах за долю своєї родини і
країни.
Громадяни – залякані та обкрадені, під шаленим тиском
маніпуляції свідомістю та наростаючого переслідування
інакомислячих.
Комуністи – в епіцентрі немилосердних дій інквізиції.
Невідкладною метою правонаціоналістичних правителів
є не лише витіснення Компартії з політичного поля, а й її
фактичне знищення.
Проте тільки Комуністична партія України за активної

підтримки справжніх патріотів своєї країни спроможна
провести кардинальні зміни.

І
найневідкладніше,  надзавдання наше – встановлення
на українській землі миру і спокою.
Компартія, наша фракція ще у квітні, коли вогнище кон-
флікту лише починало жевріти, запропонувала поетап-
ний план мирного врегулювання й виходу із кровопро-
литної кризи. Комуністи спромоглися донести його ос-
новні складові до офіційних структур ЄС і переконати
наших можновладців у реальності й необхідності цих
пропозицій. Як результат – сьогодні їх уже оприлюдню-
ють керівники ряду європейських держав та України.
Для завершення воєнного лихоліття в Донбасі, а фак-
тично громадянської війни в країні, Компартія пропонує
декілька послідовних кроків. Перший: невідкладно спи-
нити братовбивство й оголосити про мир. Другий: усім
конфліктуючим сторонам шляхом перемовин окреслити
коло проблем, усунення котрих спонукатиме врегулю-
ванню воєнної ворожнечі. Третій: здійснити конститу-
ційні зміни, що відкривають шлях до децентралізації.
Четвертий: неупереджене розслідування смертоносних
злочинів – на Майдані, в Одесі, Маріуполі, Красноармій-
ську, інших населених пунктах.
Досягнення миру – це не лише припинення вогню. Пере-
довсім потребують відходу в небуття мілітаризація сві-
домості громадян, взаємна нетерпимість й ненависть, аг-
ресія й злість. Це можливе за умови, коли в багатонаціо-
нальній країні будуть враховані й захищені інтереси всіх
соціальних, національних, етнічних груп і верств насе-
лення. Звідси наша несхитна лінія: широка самостійність
регіонів за умови міцних конституційних гарантіях єд-
ності та територіальної цілісності країни – єдиний шлях
до миру і відродження.
Збереження цілісності країни конче потребує духовного
єднання. Ми спрямуємо законодавчі зусилля на збере-
ження і розвиток мов та культур усіх націй і народів, за-
кріпимо за російською мовою статус державної, станемо
на захист історичної пам’яті.
Досягнення миру і його збереження немислимі без від-
новлення суверенітету й незаангажованості у царині зов-
нішньої політики. Міжнародний курс країни мають ок-
реслювати передовсім інтереси громадян України, а не
корисливі забаганки інших держав.
Поставимо надійну завісу проНАТОвським задумам.
Прокладатимемо стежку для відновлення добросусід-
ських і братерських відносин з державами СНД, най-
перше з Росією, Білорусією і Казахстаном, збережемо
єдність слов’янських народів.
Компартія наполягає на тому, щоб найважливіші диску-
сійні питання державного і суспільного життя вирішува-
лися шляхом народних плебісцитів. Бо ж ніхто не нава-
житься заперечувати, що якби відбувся торік запропо-
нований комуністами референдум, то можна було б
уникнути того загострення політичної ситуації, яке нині
обернулося незворотними трагічними наслідками.
Наша категорична вимога: невідкладно ліквідувати нео-
фіційні збройні формування.
Серед першочергових завдань – відновлення народної
шани до захисників Вітчизни, забезпечення військовос-
лужбовців житлом, гідним рівнем життя і соціальними
гарантіями.

ІІ
невід’ємною складовою Передвиборної програми кому-
ністів щодо нагальних перемін у житті наших співгро-
мадян є плани невпинного поступу на фронті соціальної
справедливості,  спрямовані на благополуччя й достаток
кожної родини.
Задля цієї благочинної мети щонайперше демонтуємо
олігархічну систему управління країною, викорчуємо
такі її порочні явища, як злодійство, корупція, злидні,
безправ’я, звалення всіх житейських клопотів і тягот на
плечі простих людей. Позиція комуністів тут неухильна:
«Руйнувати варто не міста і села, а кланово-олігархічну
систему».
Для досягнення звершень у справедливому облашту-
ванні життя співгромадян реалізуємо Антикризову про-
граму Компартії України, запропоновану ще в 2011 році.
В її основі: націоналізація законним шляхом стратегіч-
них галузей, повернення державі контролю над надрами
і природними ресурсами, заборона купівлі-продажу зе-
мель сільськогосподарського призначення, державна
підтримка вітчизняного товаровиробника, науки і пра-
цівників села, державна монополія на виробництво і реа-
лізацію алкогольних і тютюнових виробів.
Йдучи на дострокові парламентські вибори, комуністи
пропонують виборцям такі першорядні соціальні орієн-
тири:

- неухильне виконання зобов’язань держави перед
своїми громадянами щодо прожиткового мінімуму, за-
рплат, пенсій, стипендій (їх щоквартальне індексування
з урахуванням реальної інфляції), гідного життя ветера-
нів, дотримання інших соціальних стандартів;

- введення пені за кожний день прострочення виплати
заробітної плати;

- встановлення заробітної плати працівникам бюджет-



www.ukurier.gov.ua урядовий кур’єр6

СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
ної сфери на рівні середньої зарплати в промисловості;

- скасування пенсійної і медичної реформ, нав’язаних
МВФ і ЄС, повернення віку виходу на пенсії: жінкам 55
років, чоловікам – 60 років;

- повернення трудових заощаджень;
- звільнення від податків невеликих зарплат, запро-

вадження прогресивного оподаткування доходів багатих
і надбагатих, введення податку на предмети розкоші;

- надання громадянам безкоштовної медичної допо-
моги;

- закупівля та надання за державні кошти ліків, кри-
тично - необхідних для збереження життя;

- державний контроль за цінами, якістю продуктів хар-
чування, товарів широкого вжитку та медичних послуг;

- створення мережі державних і комунальних підпри-
ємств роздрібної торгівлі, надання послуг, аптек;

- повернення державної безкоштовної дошкільної, се-
редньої, професійно-технічної та вищої освіти;

- надання медикам, працівникам культури і освіти, які
працюють у державних установах, статусу державних
службовців;

- впровадження системи матеріальної та соціальної до-
помоги молодим педагогам, медикам, особливо тим, хто
працює в сільській місцевості;

- надання малозабезпеченим громадянам безкоштов-
ного житла;

- витрати на комунальні послуги не повинні перевищу-
вати 10 відсотків від доходів сім’ї;

- здійснення комплексу заходів щодо морального оздо-
ровлення суспільства: збільшення фінансування установ
культури, бібліотек, книгарень; відродження мережі
державних оздоровчих закладів для дітей; заборона про-
паганди расизму, ксенофобії та національної ворожнечі;
створення ефективних державних програм подолання
алкоголізму, наркоманії та СНІДу; підтримка традицій-
них конфесій віруючих.
Таку двоєдину, взаємопов’язану мету – миру і благопо-
луччя – ставить перед собою Комуністична партія Ук-
раїни й пропонує співгромадянам 26 жовтня 2014 року
вибрати саме цей шлях. Шлях до миру і спокою, підне-
сення народного господарства і утвердження справедли-
вості, шлях гідності і віри в свій народ.
Партій в Україні багато, але разом з трудовим народом
– одна.
Чим більше комуністів у Верховній Раді – тим швидше
припинення воєнних дій, тим більше соціальної справед-
ливості!
Ваші голоси за Комуністичну партію України це спов-
нення заповітної мрії кожного з нині живущих:
МИР – УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ,
БЛАГОПОЛУЧЧЯ – КОЖНІЙ СІМ’Ї!

Передвиборча Програма
Партії «відродЖення»

на ПозачерговиХ вибораХ народниХ 
деПУтатів України 2014 рокУ

«Настав час,  щоб політична еліта навчилася жити в
єдності душі,  слова і дії,  змогла б виділятися мовою
позитивних справ. Тоді гідно жити будемо всі».
(З доповіді Георгія Кірпи на першому З’їзді Партії
«Відродження»,  17.07.2004)
Мова позитивних справ  — це та мова, якою Партія «Від-
родження» говорить зі своїми співвітчизниками вже де-
сять років. Засновник Партії, видатний державний діяч
Георгій Кірпа зробив для України стільки, що вистачило
б на декілька життів.  «Відродження» вибудовує свою ді-
яльність, користуючись напрацюваннями Г. Кірпи та
маючи на меті відродження України як незалежної, еко-
номічно розвиненої держави, справедливої до всіх своїх
громадян. 
Головними завданнями партії є сприяння встановленню
миру і громадянського порозуміння в державі, виконання
програм соціально-економічного, культурного та духов-
ного розвитку України, що були започатковані Г.М.Кір-
пою. Така робота буде мати три напрямки:
верХовна рада – центр законодавчиХ 
ініціатив,  а не ПолітичниХ шоУ
Народні обранці мають бути гідними високої довіри, от-
риманої від  своїх виборців. 
Необхідно в першу чергу докласти всіх зусиль для збе-
реження територіальної цілісності країни, відновити
мир, а також — провести реформи системи державного
управління, в тому числі місцевого.
Весь свій професійний та життєвий досвід партійці «Від-
родження» використають для створення законодавчого
середовища, необхідного для вирішення цих першочер-
гових завдань. Пріоритетною буде законодавча під-
тримка економічних реформ. Це, насамперед, модерніза-
ція транспортної інфраструктури, енергозбереження,
екологія, створення нових робочих місць, створення під-
приємств із переробки сільськогосподарської продукції,
підтримка вітчизняного виробника, відродження україн-
ського села, гідний соціальний захист.

мир. Єдність. відродЖення
Після закінчення «гарячої» стадії неоголошеної війни на
Донбасі знадобиться багато часу, багато сил і терпіння,

щоб відродити дійсно єдину Україну.
Праця задля єднання та відродження України – важли-
вий напрямок діяльності партії «Відродження». 

виборець - дЖерело законодавчиХ 
ініціатив

Нам потрібні закони, які створюють комфортне для лю-
дини життєве середовище. Це - забезпечення достойної
праці та гідна винагорода за неї; надійні системи освіти,
охорони здоров’я, пенсійного захисту, безпеки та право-
порядку; сприятлива екологія; задоволення гуманітар-
них потреб, розвиток інститутів громадянського суспіль-
ства. Першочергова увага буде приділятися вирішенню
питань соціально вразливих верств населення, громадян
з  особливими потребами,  ветеранів війни та праці, «аф-
ганців», чорнобильців.
Бути разом із виборцем та взаємодіяти, щоб швидко та
ефективно вирішувати життєві проблеми, - найважли-
віший напрямок діяльності партії «Відродження». 
Ми звикли спілкуватися зі своїми співвітчизниками
мовою позитивних справ. І у разі отримання вашої до-
віри, шановні виборці, продовжимо цю роботу — разом із
вами. 
Голова Партії «Відродження» Остапчук В.М.

Передвиборна Програма
Політичної Партії громадянський 

рУХ України
Владу в Україні захопили організовані злочинні угрупу-
вання (ОЗУ) і лише їх відсторонення від влади дозволить
навести лад у нашій державі. 
1. ОЗУ «грабіжники ресурсів, надр, енергогенеруючих
підприємств»
Згідно Конституції України надра належать народу. Ро-
ками йде розграбовування ресурсів країни. Міжнародні
корпорації і місцеві олігархи добувають нафту, газ, інші
корисні копалини, а народ не бачить результатів та ре-
альних цифр видобутого.  
Знищення ОЗУ:
- Інвентаризація родовищ, он-лайн контроль видобутку.
- Повернення у державну власність енергогенеруючих
кампаній. 
2. ОЗУ «банкіри і лихварі» 
Грабіжники грошей – кредити під 40-100% річних – роб-
лять неконкурентною економіку, а людей жебраками.
Зовнішні запозичення роблять боржниками навіть ще
ненароджених немовлят.
Знищення ОЗУ:
- Українському бізнесу – Європейські ставки.
- Українському суспільству - досвід Ісландії задля розір-
вання зашморгу лихварів. 
- Рівень кредитних ставок не може перевищувати такий
рівень як в державах, з яких ми імпортуємо більшість то-
варів. Інше – злочин перед нашими підприємцями.
3. ОЗУ «податківці, митники – «митарі» 
Захмарна кількість та рівень податків знищують підпри-
ємства.
Знищення ОЗУ:
Негайна заміна ПДВ на інший прозорий та зрозумілий
податок. 
Спрощення податкового обліку. 
Електронне спілкування. Підприємці не повинні бачити
податківців. 
Удосконалення оподаткування малого та середнього біз-
несу.
Рівень податків не повинен перевищувати цей рівень в
країнах - найбільших експортерах в Україну. 
4. ОЗУ «Чиновники, які обкрадають бюджет» 
На бюджетних програмах грабують до 50% державних
грошей, створюють корупцію, принижують людей.
Знищення ОЗУ:
Бюджет кожної державної структури та всі рішення по-
винні бути в публічному он-лайн доступі.
Українці за правом народження є вільні люди. Вони по-
винні мати право звільнити будь якого чиновника, міні-
стра, депутата і Президента також.
5. ОЗУ «карателі» (судді , прокурори, міліція)
Більшість співробітників судових та правоохоронних ор-
ганів обслуговують та захищають інтереси самоорганізо-
ваних злочинних угруповань, замість інтересів народу.
Катують, фальсифікують справи, знищують бізнес та
вбивають людей.
Знищення ОЗУ:
Посилити кримінальну відповідальність за хабарництво
та зловживання владою.
Кожна громада повинна обирати та відкликати голів
судів, начальників міліції та прокурорів. 
6. Гарантією особистої і громадської безпеки та відпові-
дальності влади має бути озброєне суспільство. Кожен
батько, голова родини, зобов’язаний мати особисту
зброю, боронити свою родину. 
7.  Визнати на законодавчому рівні режим правління Вік-
тора Януковича за період з 2010р. по 2014р., як злочин-

ний, що надасть правового статусу для проведення люст-
рації всіх гілок влади.
8. На сьогоднішній день в Україні низький рівень право-
вого захисту людей. 
З метою захисту прав людини будемо наполягати на: 

-     Проведенні реформи адвокатури;
-     Розширення повноважень Інститутів захисту прав

людей.  
9.  Розвиток АПК повинен здійснюватись з урахуванням
менталітету селянина, географічних та природних умов
всіх регіонів України: 

-    Надати перевагу веденню органічного землеробства
з метою покращення здоров’я нації, підвищення трива-
лості життя та збереження земельних, водних та лісових
ресурсів держави.

-   Запровадити сучасні екологічно-безпечні та іннова-
ційні форми господарювання (фермерство, аквакуль-
тура, марикультура тощо)
10. Вирішення питання децентралізації влади надасть
можливість перерозподілу повноважень та фінансових
ресурсів від центру до регіонального та місцевого рівнів:

-   Прийняти Закон про децентралізацію влади.
-   Ввести пряме електронне самоврядування. 

11. Підвищення рівня охорони природи та навколишнього
середовища забезпечить екологічну безпеку держави:

-    Запровадити принцип раціонального використання
природних ресурсів.

-    Заборонити промисловий вилов риби у всіх внут-
рішніх водоймах країни. 
12.  Україна потребує створення сучасної, гнучкої та ке-
рованої Системи Державної Безпеки, головною метою
якої є надійне забезпечення захисту території та її насе-
лення від загроз будь-якого походження.  Відновлення
статусу ядерної держави. 

Голова Політичної партії
Громадянський рух України Тарасюк О.М.

Передвиборча Програма
«всеУкраїнського об’Єднання 

«батьківЩина»
Україна ПеремоЖе!

Незалежність України опинилася під прямою загрозою
воєнної агресії Російської Федерації. На Донбасі вже
давно йде не антитерористична операція, а справжня
війна.
Щоб зупинити агресора, ми повинні стати набагато силь-
нішими і рішучими. Будь-які переговори про мир можуть
вестися тільки з позиції збереження територіальної ці-
лісності, суверенітету України, європейської та євроат-
лантичної інтеграції. Перемогу, як і мир, не виторгову-
ють, а здобувають!
наша мета – відновити справедливість,  збудувати по-
тужну армію,  провести люстрацію і повне перезаванта-
ження країни,  зупинити безлад в економіці,  дати бій
корупції. ми не маємо права поступитися жодною
п’яддю землі. не за це гинули наші герої.
Український народ має все, щоб перемагати - ми це до-
вели Революцією Гідності!

Перемога і встановлення мирУ
сьогодні є два виходи: або перемога,  або ганебна капі-
туляція перед агресором. наш шлях до встановлення
миру – це проведення переговорів з позиції сили.
необхідно:
Повернутися до «женевського» формату переговорів з
Росією. Скасувати Путінські закони, які передають РФ
частину території Донбасу та амністують терористів.
Організувати Ставку Верховного Головнокомандувача,
через яку Президент здійснюватиме все керівництво
обороною держави.
Очистити армію від зрадників, замінити некомпетентних
генералів.
Надати бійцям АТО статус учасників бойових дій, до-
стойні зарплати й пільги, зняти бюрократичні перешкоди
в діяльності волонтерів.
Запровадити власні санкції проти Росії, добитися її ви-
знання країною-агресором і спонсором тероризму, ДНР,
ЛНР – терористичними організаціями.
Запустити програму з повернення Криму, змусити Росію
компенсувати збитки від окупації АР Крим та частини
Донбасу в міжнародних судах.
Сприяти поверненню переселенців і відбудові зруйнова-
них міст. Сформувати нові правоохоронні й судові органи
на звільнених територіях.

нато – один за всіХ,  всі за одного
нато – це система колективної безпеки,  демократія,
успішні реформи та збільшення інвестицій. це свобода
і мир для громадян,  надійний захист від зазіхань
кремля. наша мета - вступ України до нато.
ми зобов’язані:
Провести Всеукраїнський референдум щодо вступу до
НАТО у день дострокових парламентських виборів – 26
жовтня 2014 р.
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Ухвалити закон про чіткий план та графік реформ для
перетворення України на потенційного члена Альянсу.
Покласти контроль за його виконанням на громадськість.
Відродити Збройні Сили України та забезпечити їх пе-
реоснащення на базі вітчизняного ВПК згідно стандартів
НАТО.

лЮстрація та Перемога над корУПціЄЮ
неможливо перемогти корупцію,  коли її здійснює той,
хто покликаний боротися з нею. а якщо не відбудеться
люстрація,  прогресивні закони та ініціативи будуть
блокуватися в Уряді та верховній раді.
необхідно:
Ухвалити закон про люстрацію та створити незалежну
Державну люстраційну комісію.
Заборонити займати державні посади тим керівникам і
депутатам, які працювали на режим Януковича, голосу-
вали за диктаторські закони 16 січня, були запідозрені в
корупції.
Істотно скоротити чисельність працівників держорганів.
Ті, хто залишиться, пройдуть переатестацію, а їхні за-
рплати буде збільшено.
Ухвалити закон про проведення виборів до Верховної
Ради за пропорційною системою з відкритими списками.
Створити незалежне Антикорупційне бюро з правом на
провокацію хабара та перевірку на детекторі брехні.
Зобов’язати чиновників та депутатів декларувати не
лише доходи, але й витрати. Їх податкові декларації ви-
кладати в Інтернет.
Привести законодавство у сфері діяльності судів, проку-
ратури, СБУ, міліції, держслужби до стандартів і анти-
корупційних вимог ЄС.
Запровадити максимально жорстку кримінальну відпо-
відальність за корупцію та хабарництво.
Ухвалити закон, за яким кожен чиновник та його родина
будуть зобов’язані довести легальність походження свого
майна. Той, хто не пройде перевірку, буде звільнений, а
майно - конфісковано.
Заборонити призначати на державні посади тих, хто по-
передньо не позбувся власного бізнесу.
Прийняти закон про парламентську опозицію з правом
призначати керівника Рахункової палати для контролю
за бюджетними витратами.
Запровадити механізм приватного обвинувачення, коли
громадяни мають право вести запис свого спілкування з
чиновниками та звертатися напряму до суду для притяг-
нення їх до відповідальності за зловживання.
Відкрити мережу «універсамів адмінпослуг», щоб грома-
дянин в одному місці, без черг та хабарів, міг отримати
повний пакет послуг від держави.

чесне ПравосУддя
ані люстрація,  ані боротьба з корупцією не досягнуть
мети,  якщо суди залишатимуться «кишеньковими».
слід повернути довіру громадян до суддів,  змусити їх
чесно працювати.
Потрібно:
Провести люстрацію суддів, причетних до порушень
прав людини, ухвалення неправосудних рішень, політич-
них переслідувань, корупції. Для цього сформувати ква-
ліфікаційно-дисциплінарні комісії за участю громадян-
ського суспільства і покласти на них контроль за діяль-
ністю судів.
Сформувати суди присяжних. Створити рівні можли-
вості для захисту своїх прав через суд для всіх громадян.
Судді місцевих судів будуть обиратися народом.
Провести реформу пенітенціарної системи, яка давно

перетворилася з виправної на систему тортур над осо-
бистістю.

народний контроль і децентралізація
кремль прагне зробити все,  щоб Україна не стала ус-
пішною,  демократичною і європейською державою.
Щоб захистити країну від нової узурпації влади,  необ-
хідно розширити права громадянського суспільства та
місцевого самоврядування.
ми зобов’язані:
Передбачити законом створення при кожному відомстві
незалежної громадської ради з правом блокуючого го-
лосу.
Скасувати недоторканість президента, парламентарів і
суддів. Запустити механізм відкликання народного депу-
тата України.
Прийняти закони про імпічмент президента та прозо-
рість фінансування партій.
Забезпечити відкритість та підзвітність влади громадя-
нам через систему електронного уряду.
Провести реформу місцевого самоврядування, розши-
ривши його права та фінансову самостійність згідно Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування.
Ліквідувати місцеві державні адміністрації, надавши
право обласним та районним радам формувати свої ви-
конкоми.

вільне ПідПриЄмництво
розвиток середнього класу має стати локомотивом еко-
номічного відродження України та розбудови демокра-
тії. лише незалежні люди здатні протистояти корупції
та авторитаризму. водночас великий бізнес має стати
соціально відповідальним перед громадянами та до-
вкіллям.
необхідно:

Спростити процедуру сплати та зменшити кількість іс-
нуючих податків і зборів – їх має залишитися не більше
шести. Знизити розмір єдиного соціального внеску до
15%.
Радикально скоротити кількість ліцензій та контролюю-
чих органів.
Запровадити інститут бізнес-омбудсмена, заборонити
«маски-шоу» та необґрунтовані перевірки малого та се-
реднього бізнесу.
Залишити сільськогосподарську землю в державній
власності та відновити безкоштовну видачу земельних
актів. Громадяни зможуть продавати паї державі за ви-
гідною ціною.
Унеможливити надмірну концентрацію земель в одних
руках, що може призвести до фактичного закріпачення
селян.

ЄвроПейський вибір
Українці вибороли своє право на європейське майбутнє
під час майдану і сьогодні зі зброєю в руках його захи-
щають. наша мета незмінна – Україна має стати не-
від’ємною частиною об’єднаної Європи.
ми прагнемо:
Ратифікувати та негайно ввести в дію Угоду про Асоціа-
цію з ЄС. Без відстрочок та перенесень.
Посилити співробітництво з ЄС у сфері Спільної полі-
тики безпеки і оборони.
Запровадити державні гранти для молоді на отримання
вищої освіти та стажування в Європі.
Завершити всі процедури для запровадження безвізо-
вого режиму з країнами ЄС.
Домогтися повноправного членства України в Європей-
ському Союзі.

***
Партія «Батьківщина» зможе повернути Україні мир. Ми
будемо стояти пліч-о-пліч з усіма, хто прагне захистити
нашу державу та запустити справжні реформи.
Наш вибір – перемога!

Передвиборна Програма 
Політичної Партії «5.10»

нам необхідно мати 3 млн. послідовників,  226 народних
депутатів,  своїх Прем’єр-міністра та Президента для
створення безподаткової держави по типу сінгапуру,
гонконгу і монако. створення найбільшої безподатко-
вої держави в світі дозволить громадянам України
стати заможними громадянами світу. для цьогопотріб-
новпровадити систему реформ «5.10». ставайте агітато-
рами ідеї безподаткової держави!
гроші— це головне для країни!
Програма «5.10» забезпечитьбільше $50 млрд. щорічних-
надходжень до бюджету та ВВП Українина рівні $2 трлн.
З грошами Україна здатна захистити свої кордони і без
компромісів відповісти на агресію інших країн. В багатій
країні росте рівень ділової активності, і люди можуть
вільно та чесно – без здирницьких податків, хабарів та
чиновників – заробляти гроші.
гроші — це головне для людини,  тому що тільки вони
можуть зробити громадян вільними. 
Заможний громадянин України має час та можливість
здобувати якісну освіту, отримувати кращі в світі ме-
дичні послуги та відстоювати свої соціальні інтереси. 
Мета Політичної Партії «5.10» — 

громадяни України маЮть стати 
найзамоЖнішими громадянами світУ!

Партія «5.10» вважає, що головні завдання Парламенту:
1. звільнити економікУ 
від грабіЖницькиХ Податків,  Поборів 
та Хабарів.
2. створити Умови,  за якиХ 
гроші ХлинУть на територіЮ України,
збагачУЮчи її громадян.
Партія «5.10» має за мету змінити суспільні цінності.
Тільки талант і здібності людини, її професійний рівень
та наполегливість мають визначати її успіх. Громадянин
України є частиною духовного, інформаційного та геопо-
літичного простору світу з його потребами і можливос-
тями – і має бути заможним та щасливим. 
Українське економічне диво — це Антибюрократична-
Революція«5.10». Вона передбачаєствореннянайкращих
умов для збагачення українців та ідеальних умов для
руху грошей, товарів, послуг та людей на території Ук-
раїни.
1. скасування грабіжницьких податків,  мита та
зборів
«5.10» – це найкраща податкова система в світі. Два про-
стих та зрозумілих податки:
- 5% з продажу – які ви платите, коли купуєте товари та
послуги;
- 10% соціального податку – який ви платите, коли отри-
муєте зарплатню. 
Якщо ми змінимо податкову систему, всі інші закони від-
мінно працюватимуть, тому що у вас будуть гроші!
2. вільний обіг валют
За «5.10» в Україні кожен зможе розрахуватися будь-
якими грошима, не витрачаючи час та не втрачаючи на
обміні.

Гривня більше ніколи не впаде, вона буде прив’язана до
долара-євро, а держава не буде контролювати курс. 
Завдяки цьому кредити здешевіють, а кращі банки світу
запрагнуть працювати в Україні і забезпечать нам кре-
дитування по ставкам нижче 5% річних.
3. відкриття економічних кордонів 
дозволить вільно ввозити в країну та вивозити товари та
вантажі. 
Як наслідок, Україна стане безмитною територією для
всього людства, раєм для інвесторів, корпорацій та під-
приємств з усього світу. До того ж, це покладе край ко-
рупції у службі митного контролю, митники будуть кон-
тролювали лише ввезення зброї та наркотиків.
4. свобода власності та розпорядження землею
Кожен громадянин України буде повноправним власни-
ком своєї землі. Без дозволу жодної інстанції ви зможете
розпоряджатися землею, вільно вирішувати, чи буду-
вати житло, чи займатися на ній сільським господар-
ством, садівництвом, виробництвом та ін.
5. кредитування без обмежень нацбанку
Банки, яким зняли обмеження, зможуть максимально
кредитувати економіку, підприємництво та громадян.
Громадяни отримають доступ до недорогих грошей, іно-
земних кредитів.
6. нотаріальна заява — і кожен може займатися
бізнесом 
«5.10» звільнить бізнес від зайвих дозволів, довідок та не-
обхідності давати хабарі чиновникам. 
З моменту подання нотаріальної заяви-повідомлення
кожен громадянин України має право займатися будь-
якою комерційною діяльністю, не забороненою законом.
При цьому дотримання санітарних та пожежних норм —
це особиста відповідальність кожного бізнесу.
7. контрактна армія та гідне фінансування міліції 
Правоохоронець і солдат мають отримувати зарплатню
не нижче $1000. Щойно в Україні запанує мир, ми ска-
суємо військову повинність, перейдемо на контрактну
армію (скорочену в 10 разів). 
8. Перехід на кращі в світі медицину та освіту
З грошами ми будемо мати можливість лікуватись в най-
кращих клініках світу та навчатися в найкращих вищих
навчальних закладах. Позбавившись від здирницьких
податків та засилля чиновників, ми зможемо запрова-
дити страхову медицину.Кожен зможе застрахуватися
як в українській, так і в іноземній компанії, а отже, отри-
мати медичні послуги в будь-якій країні світу. При цьому
базовий пакет медичного обслуговування гарантуватиме
держава.
Освіта буде готувати професіоналів не по держзамов-
ленню, не для внутрішніх потреб країни, а для потреб
світової економіки.
9. безподаткова держава забезпечить пенсії
Єдиний соціальний податок у 10% дозволить українцям
багатіти, а бізнесам виходити з тіні. Чим вища ділова ак-
тивність та безпека в країні, тим вищі соціальні гарантії
для громадян.
10. громадяни України — власники корисних 
копалин своєї землі
Українська земля разом із її чорноземом та корисними
копалинами — Богом дана нам від народження. Кожен
громадянин України володітиме корисними копалинами
нашої землі. А отже, йому буде платити КОЖНА іно-
земна чи вітчизняна компанія, яка їх видобуває. Свою
частку громадяни будуть отримувати на спеціальний
особистий рахунок.
Завдяки «5.10» Україна стане країною, де вигідно жити
та працювати!Громадяни країни матимуть привілеї: на
всіх іноземних підприємствах, які працюватимуть на
безмитній території України, 90% робітників і службов-
ців повинні бути громадянами України з зарплатою не
менше $5 на годину. Система «5.10» зробить непотріб-
ними 80% чиновників та державних відомств. Немає ПДВ
– немає глобальної державної корупції на ПДВ. Немає
мита – немає корупції на митниці. Немає дозволів –
немає корупції у дозвільній системі.
«5.10» – це Велика Антибюрократична революція!
Жорстка позиція Партії «5.10» в тому, що ми хочемо зла-
мати систему і запровадити реформи «5.10».
дерЖавний аПарат,  геть з економіки України!
Годі просити допомоги у всього світу. Ми станемо найкра-
щою в світі країною для життя та бізнесу, до якої весь
світ звертатиметься за допомогою та порадою.
Громадяни України мають жити в заможній Україні!

Програма Політичної Партії 
«народний Фронт»

«відновлення України»

наша мета – ЄвроПейська Україна
Стратегічна мета партії – сильна, незалежна Україна,
здатна своїми силами захистити себе від зовнішнього во-
рога, гарантувати безпеку, забезпечення прав і свобод
своїх громадян, здійснити всебічні реформи, необхідні
для досягнення європейських стандартів. Людина, її ін-
тереси і потреби - в основі нашого політичного курсу. 
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СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
Головний інструмент - системні реформи, передбачені
Угодою про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.

Наші головні цілі - безпека і розвиток
Україна має стати одним із прикладів успішної транс-
формації на пострадянському просторі і протягом 20
років увійти до першої двадцятки країн за Індексом люд-
ського розвитку. Пропоновані в цій програмі перетво-
рення – шлях до досягнення цієї мети. 
1. безПека
Найголовнішим завданням партія вважає відновлення
територіальної цілісності України, звільнення її від те-
рористів, іноземних військ та найманців, встановлення
належного контролю над державним кордоном. 
Для цього пропонуємо: 
- законодавче відновлення та реалізацію стратегічного
курсу на євроатлантичну інтеграцію;
- оновлення Стратегії національної безпеки України;
- ухвалення нової Воєнної доктрини, в якій Росія буде
чітко визначена державою-агресором;
- реформування армії та інших структур сектору без-
пеки і оборони, їх оснащення новими, сучасними видами
озброєнь, військового обладнання, допоміжними засо-
бами;
- підвищення престижності військової служби, поси-
лення соціального захисту тих, хто захищає Вітчизну.
- будівництво і облаштування надійно укріпленого дер-
жавного кордону.
2. Політичний розвиток 
Головними пріоритетами реформ у державно-правовій
сфері партія вважає наближення України до європей-
ських стандартів урядування, суттєве обмеження коруп-
ції, децентралізацію та розвиток місцевого самовряду-
вання.  
Громади мають стати головним елементом всієї кон-
струкції, на якій базується держава, органи місцевого са-
моврядування – отримати стабільну фінансову основу
для виконання розширених повноважень. 
Партія виступає за продовження реформи політичної
системи України, спрямованої на створення надійних за-
побіжників проти спроб узурпації державної влади, на-
магань порушення основоположного демократичного
принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
Партія обстоює необхідність кадрового очищення та
оновлення органів влади. Уряд має стати «зручним» для
громадян, у т.ч. через запровадження електронного вря-
дування, перехід до надання адміністративних послуг
усюди, де це можливо, за принципом «єдиного вікна».
Інститути громадянського суспільства будуть залучені
до вирішення найактуальніших проблем розвитку дер-
жави і суспільства. 
З метою більш ефективної протидії корупції, партія іні-
ціює оновлення антикорупційного законодавства та за-
провадження нових антикорупційних практик:
- створення незалежного антикорупційного органу, 
- запровадження декларування чиновниками, політи-
ками, суддями, працівниками прокуратури та ін. як до-
ходів, так і витрат, з обов`язковою перевіркою цих відо-
мостей, 
- залучення громадськості до процесу антикорупційного
моніторингу. 
- розкриття структури власності підприємств до кожного
конкретного бенефіціарія, 
- зменшення кількості дозволів, контролюючих органів і
перевірок тощо.
Партія виступає за докорінну реформу правоохоронних
органів і сфери цивільної безпеки.  
Партія послідовно обстоює необхідність реальної судової
реформи, яка передбачала б як кадрове очищення і «пе-
резавантаження», так і суттєві інституційні зміни.
3. економічний розвиток 
Дорожня карта реформування виписана в Угоді про асо-
ціацію з ЄС. Водночас, Україна має самостійно визначити
«точки економічного зростання», виходячи з особливос-
тей свого геополітичного і геоекономічного становища,
своїх природних і людських ресурсів. 

Вважаємо, що Україні під силу стати світовим
лідером на світовому ринку сільськогосподарської про-
дукції, вийти на світовий рівень в інших галузях. Тому
особлива увага держави буде спрямована на створення
умов для розвитку національного АПК. 
Демонополізація економіки та реформа податкова сис-
тема – це той необхідний крок, з якого ми повинні по-
чати. 
Ми виступаємо за розширення свободи підприємницької
діяльності, істотне скорочення функцій адміністратив-
ного регулювання економіки. Малий і середній бізнес має
стати в авангарді економічного розвитку країни, середній
клас – основою її соціальної структури. 
4. розвиток енергетики
Реформування галузі має буде відбуватися за такими го-
ловними напрямками: диверсифікація як самих енерго-
носіїв, так і шляхів їх постачання; приведення енерге-
тичного сектору у відповідність до вимог Договору про
створення Енергетичного співтовариства (включно з III
енергетичним пакетом ЄС); реалізація довгострокової
державної програми підвищення енергоефективності. 

Імпортний газ поступово має заміщуватися газом влас-
ного видобування. 
Ми пропонуємо нашим західним партнерам заключати
всі договори на транзит газу через Україну на наших
кордонах з Росією – в іншому разі Україна не зможе від-
повідати за безпеку транзиту. 
Диверсифікація джерел і шляхів поставок енергоре-
сурсів, їх економія та досягнення високого рівня енер-
гоефективності повинні стати одним з головних на-
прямків роботи нового уряду. 
5. соціальний заХист і гУманітарний роз-
виток 
Попри всі проблеми, які переживає Україна, ми не маємо
права обійти увагою малозабезпечених, знедолених, тих,
хто не може подбати про себе сам. 
Особливий акцент має робитися робитиметься на тому,
щоб належну соціальну та психологічну допомогу отри-
мали всі учасники бойових дій, а особливо – ті, хто по-
страждав у боях. 
Держава візьме на себе відповідальність як за надання
необхідного медичного обслуговування, протезування
своїм героям, так і за забезпечення житлом, надання
соціальних гарантій родинам тих, хто загинув у боях за
Україну. 
В умовах обмеження бюджетних витрат не можна допус-
тити скасування чи скорочення субсидій малозабезпече-
ним громадян на оплату комунальних послуг. 
З метою поширення використання державної мови в ін-
формаційному, освітньому, культурному просторах, у
побуті і суспільних комунікаціях, всебічне сприяння має
надаватися національним українським культурним ін-
дустріям. 
Без цілеспрямованої роботи держави з патріотичного ви-
ховання громадян, без політики формування спільної за-
гальнонаціональної ідентичності, без захисту національ-
ного інформаційного простору, наше суспільство є дуже
вразливим до руйнівних ворожих впливів. Інформаційна
безпека - один з  пріоритетів в гуманітарній сфері. 
Партія підтримує становлення конкурентного медіа-
ринку, незалежних та професійних ЗМІ, потужних сус-
пільних медій.
Партія виступає за продовження реформ в освітній сфері
на європейських засадах.
У медичній сфері пріоритетом є забезпечення доступ-
ності якісних медичних послуг для громадян усіх регіонів
країни. 
6. відбУдова і розвиток регіонів,  Що По-
страЖдали від агресії
Партія виступає за активне залучення міжнародних ор-
ганізацій, донорів, до відбудови і розвитку територій дер-
жави, що постраждали внаслідок агресії. 
Після відбудови ці території матимуть усі шанси стати
новими точками росту в Україні, з позбавленням їх за-
старілих, екологічно шкідливих виробництв, і натомість
стрімким розвитком сучасних галузей виробництва і по-
слуг. 

*     *     *
Ми впевнені в реалістичності наших планів. В основі цієї
впевненості – досвід, професіоналізм, патріотизм, і від-
даність нашої команди. Партія вбачає метою своєї участі
у виборах створення у Верховній Раді об’єднання, забез-
печення узгоджених дій всіх гілок влади для реалізації
головного завдання: процвітаючої України. 
Це час, коли Україна має шанс стати успішною європей-
ською державою.
Народний Фронт - це сильна команда для захисту країни
та її розвитку!
голова Політичної ради  яценюк а.П.
Політичної партії 
«народний Фронт»

Передвиборна Програма Політичної Партії  
«інтернет Партія України»

Програма партії спрямована на досягнення мети – роз-
будови України як сучасної європейської держави, по-
ширення та впровадження сучасних засобів для спро-
щення, пришвидшення та відкритості процесів, пов’яза-
них з функціонуванням державних і громадських інсти-
тутів, стимулювання  й підтримка активних категорій на-
селення, створення сприятливих умов для реалізації осо-
бистості, захист інтересів громадян на всіх рівнях дер-
жавної влади.
Ціль Інтернет партії України – створити простий, ефек-
тивний та прозорий механізм державного управління.
Сформувати результативні та якісні процеси надання со-
ціально значимих державних послуг.
Інтернет партія України пропонує українському суспіль-
ству шлях випереджального розвитку нашої держави.
1. У політичній сфері:
- «влада під контролем» - механізм, який передбачає
відкриту і доступну інформацію про голосування народ-
ними обранцями , яка буде автоматично публікуватися у
всесвітній глобальній мережі Інтернет, а так само вста-
новити Веб спостереження в реальному часі за подіями

в залі Верховної Ради, і повсюдно в кабінетах всіх чинов-
ників усіх міністерств. Завдання цього проекту - виклю-
чення будь-якої можливості для зловживань та коруп-
ції.
- «діалог» - повернення до мажоритарної виборчої сис-
теми та запровадження обов’язкової щоквартальної он-
лайн-конференції, де делегат представницького органу
буде зобов’язаний відзвітувати перед своїм електоратом.
- Впровадження проекту «електронний  перепис насе-
лення».
- Впровадження системи електронного голосування в
Україні.
- Створення  іт-панелі - безкоштовний інструмент для
ще більшої прозорості роботи уряду.
- Запуск проекту моніторингу державних витрат на ос-
нові відкритих даних.
2. У фінансовій,  економічній та діловій сфері:
- «онлайн-бюджет» - загальнодоступний для громадян
України Інтернет ресурс, на якому будуть оприлюднені
всі фінансові переміщення, що здійснюються нашим уря-
дом, аж до того, що кожен платник податків зможе діз-
натися на що конкретно були спрямовані надані їм
кошти.
- Впровадити єдину систему електронного документоо-
бігу.
- Впровадження проекту - електронні рахунки-фак-
тури. Головною перевагою використання електронної
рахунок-фактури є відсутність необхідності дублювання
документа на папері при прийнятті відповідної законо-
давчої бази. Використання даної електронної системи до-
зволить підприємствам суттєво скоротити часові витрати
на обмін рахунками-фактурами, а також заощадити
гроші і сили працівників.
- «е-ліцензування» - проект, який в основному призна-
чений для суб’єктів підприємництва. Це спрощення про-
цедур отримання підприємствами різного роду дозвіль-
них документів для провадження певних видів діяль-
ності. Е-ліцензування дає можливість людині, яка подає
заявку на отримання ліцензії, відслідковувати всю про-
цедуру її розгляду. При цьому повністю виключається
контакт між особою, яка розглядає заявку, і тим, хто її
подає. Він має величезну ефективність у сфері  боротьби
з корупцією.
- Створення інформаційної системи  «електронні дер-
жавні закупівлі». Відтепер підприємець, не виходячи з
офісу, може брати участь в тендерах.
- Ввести в постійну експлуатацію державні бази даних
фізичних і юридичних осіб, з’єднані по всій країні в єдині
реєстри.
- Запуск соціальної мережі для українських нко (не ко-
мерційних організацій).
- Запуск проекту  краудфандінг  або інвестиції від вели-
кого числа людей. Зараз тренд -  мікрофінансування від
великої кількості  користувачів, які фактично дотують
проект. Як це працює: якщо подобається проект, ви пе-
рераховуєте на нього гроші за допомогою смс, он-лайн
платіжних систем і т.д.
- Створення проекту «громадянські проекти в ме-
режі». У всіх країнах світу активно використовують сис-
тему opendata та громадянської активності, щоб сама ау-
диторія створювала проекти, на які не доведеться витра-
чати величезні гроші.
- Відкрити  інтернет-портал, на якому компанії зможуть
скаржитися на бар’єри, що встановлюються місцевими
владами , і обговорювати з ними варіанти вирішення про-
блем.
- Створення інтернет-порталу,  який буде присвячений
економічному та суспільному життю України. Мета:
вести обговорення проблем модернізації в столиці та ре-
гіонах країни.
3. У правовій сфері:
- Запустити проект «Єдина нотаріальна інформаційна
система« е-нотаріат »,завдання якої забезпечити своє-
часну і достовірну звітність про нотаріальні дії, ефек-
тивну роботу нотаріусів та їх взаємодія з урядом. Насе-
ленню в свою чергу надаються якісні, правові нотаріальні
послуги.
- Впровадження системи електронного цифрового під-
пису.  Мета - забезпечення легітимності електронного до-
кументообігу, платіжних транзакцій, стимулювання роз-
витку електронних державних закупівель.
4. У сфері освіти:
- Проведення реформ,  які переведуть всі державні 
освітні установи на повністю бюджетне фінан су -
вання. Інтернет партія України (ІПУ) виступає проти ко-
мерціалізації вищої та середньої навчання. Причина - в
Україні створюються передумови для фактичного поділу
освіти на «елітне» і «звичайне». Бюджети суб’єктів
країни не в змозі осилити здійснення подібних перетво-
рень, а доступ до «додаткового утворення» отримають
тільки ті діти, батьки яких «доплатять». Комерціалізація
бюджетної сфери зробить її послуги недоступними для
значної частини незаможного  в цілому населення Ук-
раїни. Молоді реформатори ІП передбачають, що дана
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проблема може привести до розшарування суспільства,
що може спричинити за собою негативні наслідки. Мета
реформ ІП: держава фінансує діяльність освітніх уста-
нов, чиї послуги для громадян - абсолютно безкоштовні.
- Проведення повної комп’ютеризації шкіл і держуста-
нов. Мета: комп’ютерні технології стануть повсякденним
інструментом навчального процесу в школах країни.
Комп’ютери повинні бути практично в кожному класі
державних шкіл. Однак учні, як правило, працюють в Ін-
тернеті на комп’ютерах, встановлених в шкільній бібліо-
теці або ж єдиному класі з інформатики. Учні повинні за-
бути про таке поняття, як черга на отримання
комп’ютерного часу, і мати можливість в будь-який час і
термін скористатися Інтернетом і базовими програ-
мами. Тому, абсолютна комп’ютеризація державних ос-
вітніх закладів є для Інтернет партії України одним з ос-
новних завдань.
- Створення унікального інтернет-порталу для громадян
і бізнесменів «безкоштовне вивчення іноземних мов»
(навчальні відеофільми з титрами он-лайн, тести на «ви-
живання» в іноземній середовищі, мультимедійні уроки,
корисна лексика для роботи і дозвілля, кризова терміно-
логія, шаблонні і популярні фрази, мову іноземних новин
та багато інших ефективних програм по вивченню більш
30-ти іноземних мов).
- Створення проекту «електронний Щоденник в Ук-

раїні». В «школах майбутнього» будуть застосовувати
технології, зрозумілі дітям, що народилися в століття ін-
фотелекомунікацій. Школярі почнуть отримувати від-
мітки в електронні щоденники, а вчителі вести віртуаль-
ний класний журнал. Батьки зможуть через Інтернет
дізнаватися про успішність дитини і перевіряти, чи був
він взагалі в школі.
- Створення державної он-лайн бібліотеки.
5. У сфері соціально-значущих послуг:
- Впровадження системи  «держпослуга  он-лайн» ,  за-
снована на світових зразках - сайти, що надають дер-
жавні послуги :оформлення документів, отримання ін-
формації он-лайн . Від електронної реєстратури до за-
пису в РАЦС, дитячий садок, реєстрації права власності,
держпослуг в сфері транспорту, ЖКГ, охорони здоров’я
і т.п.

голова Партії вейдер д.в.

Передвиборна Програма
Партії сергія тігіПка «сильна Україна»

«сильна Україна» – це загальнонаціональна україн-
ська партія. наша платформа заснована на ідеях єд-
ності країни,  свободи підприємництва,  економічного
патріотизму,  активної державної підтримки ключових
галузей промисловості та ефективної соціальної полі-
тики.
сьогодні,  коли країна переживає найтяжчу кризу за
всю історію незалежності,  ми йдемо на вибори з чіт-
кими пріоритетами: домогтися міцного миру,  відно-
вити економіку країни і соціальні стандарти громадян
України. 
1. міцний мир і Єдність країни
мирний план 
«Сильна Україна» домагатиметься реалізації послідов-
ного і всеосяжного мирного плану, який забезпечить
країні міцний і довгостроковий мир. План передбачає:

1. Багатосторонні мирні переговори.
2. Супровід мирного процесу з боку спеціаль-
ного представника Генерального Секретаря
ООН.
3. Сильну переговорну позицію України, засно-
вану на принципах незалежності, територіаль-
ної цілісності й суверенітету нашої країни.
4. Проведення виборів до органів місцевого са-
моврядування на Донбасі під моніторингом
міжнародних організацій.

регіоналізація управління 
Міцний мир в Україні неможливий без проведення ре-
гіоналізації управління.
місцеві громади (на рівні міст і районів) під час ре-
форми повинні отримати право: 

1. Розпоряджатися своїм майном і більшою час-
тиною бюджетних коштів, що збираються на
їхній території.
2. Впливати на призначення керівників місце-
вих правоохоронних та контролюючих органів.

регіональні (обласні та районнi) ради повинні отри-
мати право: 

1. Обирати органи управління (виконавчий ко-
мітет та його голову).
2. Ухвалювати рішення щодо покращення ін-
вестиційного клімату.
3. Регулювати ставки місцевих податків за-
лежно від потреб регіону.

Зовнішня політика, національна безпека і оборона

мають бути винятковими повноваженнями центральної
влади. Право визначати межі держави має належати
тільки народу України, і будь-які рішення щодо цього
можуть ухвалюватися тільки на загальнонаціональ-
ному референдумі.
Функції представників Президента в регіонах мають
бути зведені до контролю над виконанням Законів Ук-
раїни на цій території.
У гуманітарній сфері регіони повинні отримати право
самостійно визначати принципи мовної та культурної
політики з урахуванням потреб усіх національностей. 
Завдання Центру – підтримувати розвиток української
культури, мови та історії для виховання нових поколінь
у дусі громадянської єдності.
Професійна армія 
Мирний розвиток України неможливий без сучасної
професійної армії на контрактній основі, яка здатна
дати відсіч будь-якій зовнішній агресії. Військова ре-
форма передбачає такі кроки:

1. Ухвалення нової воєнної доктрини, яка буде ві-
дображати сучасний стан загроз і ризиків для без-
пеки країни.
2. Реформування структури і принципів фінансу-
вання Збройних Сил України. Пріоритети – висока
зарплата і соціальний захист солдат і офіцерів,
впровадження сучасних типів озброєнь. 
3. Створення нового мобілізаційного плану, що спи-
рається, насамперед, на наявний кадровий резерв
зі співробітників правоохоронних органів.

2. відродЖення Промисловості 
та економічний Патріотизм 
«Сильна Україна» виступає за осмислену і ефективну
промислову політику, що ґрунтується на економічному
патріотизмі.
економічний патріотизм
Держава повинна активно захищати і підтримувати
розвиток вітчизняної промисловості. «Сильна Україна»
пропонує пакет заходів з відновлення промисловості:

1. Забезпечення державним замовленням під-
приємств вітчизняної промисловості, переду-
сім – машинобудування, металургії, сільгосп-
переробки.
2. Відновлення соціальних стандартів і зрос-
тання внутрішнього ринку.
3. Захист внутрішніх товарних ринків шляхом
їх тимчасового закриття на строк до 6 місяців.
4. Переговори з міжнародними партнерами Ук-
раїни про відкриття для наших підприємств
ринків ЄС, США та інших країн, щоб компен-
сувати падіння російського ринку.
5. Створення експортного агентства і компенса-
ція ставок за кредитами експортерів – для сти-
мулювання експорту товарів з високою дода-
ною вартістю. 
6. Обмеження експорту сировини. 
7. Обмеження імпорту готової продукції, яка
виробляється в Україні, за допомогою механіз-
мів СОТ і нетарифних інструментів. 
8. Фінансово-кредитна підтримка державою
закупівлі вітчизняними виробниками сучас-
ного обладнання і технологій, зниження енер-
говитратності виробництва. 
9. Зниження мит на імпорт сировини та облад-
нання, аналоги якого не виробляються в Ук-
раїні, зниження податкового тягаря для вироб-
ництв з високою доданою вартістю.

боротьба з корупцією 
«Сильна Україна» домагатиметься ухвалення плану не-
відкладних заходів для боротьби з корупцією, в рамках
якого необхідно:

1. Скоротити кількість контролюючих органів,
їхні контрольні функції та кількість чиновни-
ків, які в них працюють.
2. Вжити першочергових і щонайжорсткіших
заходів для припинення корупції у вищих еше-
лонах влади.
3. Відмовитися від каральної податкової полі-
тики. Перевіряти тільки тих, хто має явні оз-
наки ухиляння від сплати податків.
4. Впровадити систему особистої відповідаль-
ності чиновників контролюючих органів за об-
ґрунтованість і законність перевірок бізнесу.
5. Розширити права громадянського суспіль-
ства в боротьбі з корупцією.

економічна свобода та інвестиційний клімат 
«Сильна Україна» буде домагатися застосування зако-
нодавчих та інших заходів, спрямованих на зростання
економічної свободи та поліпшення інвестиційного клі-
мату: 

1.Зниження кількості податків і спрощення їх ад-
міністрування. 
2. Приведення кількості дозволів і ліцензій до ро-
зумно необхідного мінімуму.
3. Запуск цільових програм державних гарантій

під кредити для малого та середнього бізнесу в
обсязі до 1% ВВП.
4. Впровадження п’ятирічного мораторію на по-
даткові перевірки малого і середнього бізнесу з
річним оборотом до 10 млн грн. 
5. Зниження єдиного соціального внеску до серед-
ньоєвропейського рівня (не більше 20%).

3. соціальний ПорятУнок та боротьба 
з безробіттям 
«Сильна Україна» вважає, що держава не повинна ухи-
лятися від своїх соціальних зобов’язань перед громадя-
нами, прикриваючись війною. Необхідно ухвалити тер-
міновий план соціального порятунку, який дозволить
повернути соціальні стандарти на колишній рівень.
відновити соціальні стандарти

1. Зупинити падіння гривні з допомогою ак-
тивної регуляторної політики Національного
банку та урядових реформ.
2. Переглядати прожитковий мінімум, роз-
міри мінімальних зарплат і пенсій щонай-
менше 4 рази на рік. Пенсії та допомоги
мають підвищуватися пропорційно зрос-
танню цін.
3. Заборонити практику зниження заробіт-
них плат і відправки працівників бюджетної
сфери і держслужбовців у неоплачувані від-
пустки. 
4. Повернутися до надання найбільш соці-
ально незахищеним молодим сім’ям держав-
ної щомісячної допомоги по догляду за дити-
ною.
5. Відновити інститут державних соціальних
працівників для надання допомоги соціально
незахищеним громадянам. 
6. Повернути підвищений контроль держави
за формуванням тарифів на житлово-кому-
нальні послуги. 
7. Встановити, що розмір і механізм індекс-
ації доходів громадян повинен передбача-
тися виключно законом, а не рішеннями
уряду.

зупинити зростання безробіття 
1. Забезпечити терміновими державними за-
мовленнями українські промислові підприєм-
ства.
2. Розпочати створення професійної армії, що
також сприятиме працевлаштуванню грома-
дян. 
3. Відкрити державну програму з пільгового
кредитування та підтримки малого та серед-
нього бізнесу.
4. Посилити Закон про зайнятість спеціаль-
ними заходами для підтримки підприємств, які
створюють робочі місця в період кризи.

ми прагнемо об’єднати навколо цієї платформи всі
здорові сили суспільства,  мобілізувати державу і гро-
мадян на проведення необхідних реформ,  які приве-
дуть країну до громадянської згоди і економічного
процвітання. 

ми віримо в силУ України!
голова Партії сергія тігіпка 
«сильна Україна» тігіпко с.л.

Передвиборна Програма
Політичної Партії 

«Україна майбУтнього» (Ум)
«мир – наша головна мета!»

Політична Партія «Україна майбУтнього» –
це партія гуманістичної спрямованості. Головна цінність
нашої партії – свобода людини – це можливість кож-
ному діяти відповідно до своїх здібностей та інтересів,
здійснювати особистий вибір і нести за нього повну від-
повідальність, відрізнятись від інших.
Свобода Людини та Свобода Країни неможливі без миру.
Нова Україна, яка народжується на Майдані та полях бо-
ротьби за справжню незалежність, вимагає мирного
життя. Україна Майбутнього для кожного з нас – це
країна реального гуманізму. Це країна розвитку, про-
гресу, натхненного, діяльного патріотизму, яка обрала
європейський шлях розвитку. Війна закінчиться, і в мир-
ному житті ми повинні щодня будувати справедливе та
вільне суспільство!
За війною буде мир!
ми,  представники Політичної Партії «Україна
майбУтнього»,  прагнемо миру,  щоб будувати нову,
європейську Україну.  
свою діяльність та програму ми базуємо на філософ-
ському вченні великого українського гуманіста григо-
рія сковороди та відповідних цінностях:
совість
О,  солодкий шлях життя,  коли совість чиста!
Г. Сковорода
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СПЕЦВИПУСК «УК»: ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
Це морально-етичний стрижень, який зумовлює наші
вчинки та думки навіть тоді, коли поруч з нами нікого
немає. Це чесність перед собою, а значить і перед сус-
пільством. 
солідарність
Без ядра горiх нiщо,  так само,  як i людина без серця.
Г. Сковорода
Передусім солідарність – це відсутність байдужості. Со-
лідарність – це боротьба пліч-о-пліч на Майдані, хвиля
добровольців для боротьби за незалежність України, що-
денний подвиг захисників вітчизни, волонтерів та благо-
дійників.  Солідарність в мирний час – це динамічний
розвиток громадянського суспільства в партнерстві з біз-
несом і державою, коли молоді люди підтримують і допо-
магають літнім, а дорослі забезпечують молодим умови
для розвитку. Це коли ми всі разом громадяни України
незалежно від статусу і достатку.
власність
Безумцевi властиво жалкувати за втраченим i не ра-
дiти з того,  що залишилося. Г. Сковорода
Власність – це соціальний і економічний фундамент реа-
лізації права людини на життя. Без власності не буває ні
процвітання, ні свободи. Власність є головною гарантією
свободи. Право людини на життя – це джерело всіх
інших прав. Право власності – це його практичне вті-
лення. Без власності людина слабка й беззахисна. Влас-
ність є основою захищеності громадянина. Держава має
створити умови, в яких кожний може працювати для
примноження своєї власності. Суспільство мусить навчи-
тися поважати власність.
Політична Партія «Україна майбУтнього» –
це Україна відкритого, вільного суспільства, могутня, за-
можна, самобутня, безпечна і щаслива.  Країна, яка на-
вчилася захищати свою незалежність і на рівних гово-
рить з усім світом. Україна Майбутнього – країна євро-
пейського рівня життя, в якій чиновники та депутати,
призначені та обрані для того, щоб обслуговувати та за-
хищати інтереси громадян. А кожен громадянин України
має всі умови для гідної роботи та відпочинку, соціаль-
ного комфорту та рівноправної участі в культурному, со-
ціальному, економічному та політичному житті країни.
ми пропонуємо створити концепцію управління,  реа-
лізація якої буде відбуватись через побудову нових вер-
тикалей управління,  які спираються на місцеву еліту.
нова концепція управління та меритократія повинні
стати головним критерієм будь-якої діяльності чинов-
ників та громадян.
Щасливе майбутнє неможливе без усвідомленого мину-
лого та надійного сьогодення.
майбутнє
Як хто посiє в юності,  так пожне в старості. Г. Ско-
ворода
Якщо сьогодні знайдемо в собі сили плекати здорову, па-
тріотичну, виховану на загальнолюдських цінностях у
гармонії з природою, освічену, розумну, гуманну націю,
то вже за десяток років Україна матиме нову еліту від-
критих, щирих, професійних, небайдужих людей. УМ
пропонує та бере на себе відповідальність – на держав-
ному рівні створити систему виявлення змалку задатків
і здібностей дітей, їхньої цікавості до різних видів жит-
тєдіяльності суспільства. На основі виявлених схильнос-
тей і талантів маємо сформувати систему дошкільного,
шкільного та позашкільного навчання дітей та молоді;
створити всі умови для того, щоб їхній інтелект розви-
нувся повною мірою, і вони змогли реалізувати свої най-
сміливіші ідеї.
сьогодення
Бачиш,  що свiтло премудростi тодi входить у душу,
коли чоловiк два єства пізнає: тлiнне та вiчне. Г. Ско-
ворода
Сьогодення – це стартовий відлік перемін. Неможливо
побудувати міцний будинок, не маючи надійного фунда-
менту. За війною буде мир! Незалежна європейська Ук-
раїна з розвиненим суспільством та ліберальною еконо-
мікою – основа для розвитку. Забезпечити щасливе май-
бутнє – це захистити приватну власність сьогодні, ство-
рити прозорі та прийнятні умови для можливості при-
множення власності чесним шляхом будь-якою родиною
чи особою. УМ пропонує: забезпечити максимальну при-
ватизацію підприємницького сектору, що перебуває у
власності держави, – роль держави має бути зведена до
захисту і гарантування прав та свобод людини; сприяти
виведенню економіки з тіні шляхом податкової реформи
та спрощення нормативно-правової бази – це припинить
законодавчу плутанину, зробить можливим наповнення
бюджету та «роботу капіталу» на користь суспільства.
історична спадщина
Бути щасливим – це значить пiзнати,  знайти самого
себе. Духовна людина є вільна. В висоту,  в глибину,  в
широту літає безмежно. Г. Сковорода
Історія, знання про свій народ – це коріння, з якого про-
ростає і на якому формується сучасне і майбутнє. Най-
більш якісна крона не буде ефективною, якщо не матиме
надійної опори. Наше минуле, щоденні подвиги наших ге-
роїв сьогодні – це наша опора. УМ пропонує й бере на
себе відповідальність: повернути народу почуття госпо-
даря на своїй землі, зв’язок з предками через віднов-
лення реальної історії та правічних традицій нації, на-

дати можливість ідентифікувати та прийняти себе; ство-
рити та впровадити загальнонаціональну ідею: сформу-
вати образ Українця, поширити цінності, що стануть під-
ґрунтям здорової взаємодії членів суспільства, підтри-
мати державні програми, спрямовані на фізичне, духовне
та психологічне оздоровлення нації.
Любов є джерело всього життя. Г. Сковорода
голосуйте за мир,  за Україну майбутнього!
голова 
Політичної Партії 
«Україна майбУтнього» святослав олійник   

Передвиборна Програма
Політичної Партії «об’Єднання 

«самоПоміч»
Ми, українці, незалежно від нашого етнічного поход-
ження, є єдиним національним тілом, маємо живу душу
та невмирущий дух. Усвідомлення цього скеровуватиме
політичну діяльність нашого об’єднання у парламенті.
Ми були і залишатимємося нацією миру. Але ми за-
вжди будемо готові боронити свою землю і свою сво-
боду. І ми завжди пам’ятатимемо, шануватимемо і мо-
литимемося за тих, хто захищав нас у важкі часи.
Ми розумні, вміємо вчитися і прагнемо нових знань.
Саме завдяки цьому вмінню і прагненню нам вдалося
відстояти свою свободу.
Ми дбаємо про виховання своїх дітей і стверджуємося у
праці. Турбота про наших дітей і наша працьовитість є
запорукою нашого добробуту.
Ми навчилися допомагати один одному. І наша взаємна
підтримка робить нашу націю правдиво незалежною.
наша сила – в Єдності!
Нашу єдність уособлює українська держава. Сьогодні
обов’язок кожного українця боронити незалежність та
цілісність своєї держави. А обов’язок держави – захис-
тити кожного з нас.
«самопоміч» обстоюватиме:
• Ефективну взаємодію парламенту, Президента та

Уряду для формування нової воєнної доктрини. Від-
мову від позаблокового статусу України

• Прозорі державні закупівлі та процедури реалізації
майна

• Виробництво та закупівлю сучасного озброєння.
Ефективне управління ВПК.

• Формування військового резерву шляхом створення
системи військової підготовки громадян

• Створення системи проактивної державної інформа-
ційної політики 

• Прозоре та адресне забезпечення осіб, які захищали
свободу українців та територіальну цілісність Ук-
раїни, а також їхніх сімей

• Підтримку громадян, які самоорганізувалися для до-
помоги війську, підвищення власної обізнаності, фі-
зичної форми та патріотичного духу

Самобутність та самоврядність громади є фундаментом
єдності та сили держави. Небайдужість та громадська
активність українців стане запорукою незворотних
змін.
«самопоміч» обстоюватиме:
• Децентралізацію влади та податків, аби громади мали

достатні повноваження, кошти та механізми відпові-
дальності для власного розвитку

• Створення привабливих робочих місць в регіонах, аби
талановиті люди були зацікавлені залишатися в своїх
громадах та розвивати їх

• Запровадження муніципальних органів правопорядку
• Формування сучасного українського села як архіте-

пічної цінності та одного з основних джерел ідентич-
ності. Розвиток екологічного землеробства, садівниц-
тва, твариництва та поглиблення переробки

Сильна держава – це держава, яка служить своїм гро-
мадянам.
«самопоміч» обстоюватиме:
• Збалансування повноважень та відповідальності Пре-

зидента, парламенту та Уряду за кожне повнова-
ження

• Прийняття закону про Президента
• Скасування пільг та встановлення достойної оплати

парламентарів та міністрів
• Відмову від депутатської недоторканності
• Співпрацю Уряду та міністерств з громадськістю для

прозорого та відповідального прийняття якісних рі-
шень

• Люстрацію - очищення держслужби від людей, які
працюють на шкоду своїй державі

• Перетворення державного службовця на фахового,
забезпеченого, патріотичного та політично неуперед-
женого розробника та виконавця державної політики

• Спрощення процедури надання адміністративних по-
слуг для громадян і бізнесу

• Створення незалежного органу для розслідування ви-
сокопосадової корупції

Кожна людина в Україні повинна мати можливість
бУти собоЮ – зберігати свою гідність та захищати
свої права. Для цього Україна потребує утвердження
справедливого, доброчесного і незалежного суду, а
також формування незалежних та професійних органів

правопорядку.
«самопоміч» обстоюватиме:
• Оновлення суддівського корпусу
• Усунення Президента та парламенту від формування

суддівського корпусу
• Удосконалення механізмів добору і дисциплінарної

відповідальності суддів, для зміцнення їх незалеж-
ності

• Оновлення прокурорського корпусу. Становлення
прокуратури як служби державного обвинувачення

• Перетворення міліції з карального органу в орган охо-
рони публічного порядку та боротьби зі злочинністю

• Підвищення відповідальності за злочини чи злочинну
бездіяльність посадових осіб держави, прокурорів,
правоохоронців зі скороченням чисельності та підви-
щенням оплати праці

Кожен українець прагне сПівПрацЮвати з ін-
шими задля свого добробуту, успіху своїх дітей та
привабливості своєї держави. Для того, аби українці не
покидали Україну та свої родини у пошуках кращого
життя, держава повинна втілювати політику націо-
нального економічного прагматизму, яка перетворить
нас з “економічної колонії” на державу з високотехно-
логічною економікою.
«самопоміч» обстоюватиме:
• Звільнення малого та середнього бізнесу від кріпацтва

фінансово-промислових груп шляхом запровадження
реальної антимонопольної політики

• Забезпечення доступної вартості фінансових ресурсів
• Активну роль держави у світовій боротьбі за ресурси,

інвестиції та за ринки 
• Поєднання ринкових та стимулюючих інструментів
• Дерегулювання, боротьбу з корупцією та монополіями
• Зосередження зусиль та ресурсів на пріоритетах, які

забезпечать створення якісних робочих місць, збіль-
шення експорту та імпортозаміщенню, серед яких ви-
сокі технології, машинобудування та поглиблена пе-
реробка. Сировина економіка стане джерелом для
нової економіки

• Створення точок зростання та інструментів розвитку
– технологічних та індустріальних парків, експортно-
кредитного агенства, банку розвитку та фонду модер-
нізації

• Розвиток телекомунікаційної інфраструктури із впро-
вадженням її елементів в усіх сферах суспільного
життя

• Експорт продуктів харчування, а не лише агросиро-
вини та становлення України як світового еталону
якості у цій сфері

• Перетворення землі сільськогосподарського призна-
чення на актив українського селянина, аби він міг за-
лучати інвестиції і розвивати своє господарство

• Формування економіки України як економіки знань
• Заохочення здорового способу життя, фізичної куль-

тури, спорту, естетичного та світоглядного, патріотич-
ного виховання як передумови ефективної освіти та
розвитку

• Відновлення поваги до вчителя шляхом підвищення
оплати праці та цілеспрямованим пропагуванням
престижу професії

• Скерування освіти на розвиток творчого мислення,
продукування інновацій, творення нових технологій і
нової соціальної реальності

• Впровадження у середню освіту навичок користу-
вання світовими освітніми ресурсами, управління
власним часом, ефективних комунікацій та програму-
вання

• Справжнє академічне та студентське самоврядування
• Гарантування якості освіти через прозорі механізми

ліцензування, акредитації та екзаменування
• Поєднання науки, освіти та бізнесу шляхом створення

на базі університетів потужних науково-навчальних
центрів та стимулювання наукових досліджень

• Грантову підтримка молодих науковців
• Створення незалежного Національного фонду дослід-

жень для фінансування фундаментальних, приклад-
них досліджень, інноваційних проектів та стартапів.

• Створення мережі Державних ключових лабораторій 
• Запровадження прозорих механізмів державного за-

мовлення та орієнтування його на пріоритети стук-
турної перебудови економіки

• Лібералізація податкового законодавства щодо спон-
сорства та меценатства освіти, науки, культури та
спорту.

Українці готові доПомагати тим,  Хто Потре-
бУЄ підтримки ближнього через свій стан здоров’я, вік
чи статки.
«самопоміч» обстоюватиме:
• Запровадження адресної допомоги саме тим, хто по-

требує
• Запобігання дискримінації та бар’єрам. Запровад-

ження віддалених форм зайнятості, доступності та
універсального дизайну для подолання ізоляції людей
з обмеженими можливостями

• Відкрити доступ до медичних установ та санаторно-
курортних закладів Державного управління справ
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• Запровадження медичного страхування
• Зміщення акцентів на профілактику та ранню діагнос-

тику захворювань
• Запобігання інфекційним та іншим соціально-небез-

печним хворобам
• Становлення незалежної, шанованої, самоврядної та

відповідальної професії медичного працівника та за-
безпечення гідної винагороди за лікарську працю

Передвиборна Програма 
Партії «солідарність Жінок України»

на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року

Партія «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» - полі-
тична організація, яка об’єднує на добровільних засадах
людей, відданих ідеям миру, соціальної справедливості
та гармонійного розвитку українського суспільства.
Своєю метою Партія бачить процвітання України, засно-
ване на принципах соціальної спрямованості дій дер-
жави, захисту прав материнства і дитинства, турботи
про старше покоління. 
Партія «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» бореться
за безпеку і достаток українців, і с початку свого існу-
вання, за усю свою 15-ти річну історію не змінює своїх
цінностей та не «прогинається» під капіталом і олігар-
хами.
Ніякі політичні цілі не можуть бути вище інтересів про-
стого громадянина України, його права на гідне життя,
гідну старість, права на світле майбутнє наших дітей,
права жити в безпечній країні. 
Реалізація цих прав можлива завдяки зміні ставлення
держави до власного народу, а саме: 
1. зупинити війну. 
Зробити все можливе і неможливе, щоб в Україні більше
не пролилася  жодна краплякрові. Ми вважаємо будь-
яку війну, насамперед, злочином проти людяності. Силові
методи вирішення конфліктів повинні залишитися в іс-
торії, їм немає місця в нашому житті. 
2. зберегти Україну єдиною. 
Державна політика повинна бути спрямована на збере-
ження цілісності України. Необхідно з повагою ставитися
до усіх регіональних особливостей і потреб, враховувати
інтереси кожного жителя України. Сила України - в єд-
ності, - незалежно від мови, політичних поглядів та ре-
гіону проживання. 
3. ліквідувати криміногенну обстановку в країні. 
Нам і нашим дітям потрібні безпечні міста і села. Ми хо-
чемо без страху ходити по вулицях. Ми хочемо знати, що
нашим дітям нічого не загрожує. 
4. боротися з бідністю та злиднями. 
Підвищити мінімальну зарплату і пенсію. Жоден украї-
нець не повинен жити за межею бідності. Ми живемо в
Європі, а не в Африці, в багатій природними ресурсами
країні з високим промисловим потенціалом. Ми не по-
винні допускати жебракування українців, особливо - со-
ціально-незахищених верств населення. 
5. знизити ціни на комунальні послуги. 
Держава повинна знайти резерви для того, щоб знизити
ціни на комунальні послуги. Допомогти в цьому може
впровадження сучасних енергозберігаючих технологій
та сучасних методів оптимізації енерговитрат в ЖКГ. 
6. знизити ціни на продукти харчування. 
Ми живемо на благодатній землі і наш народ не повинен
голодувати. Необхідний контроль і стримування цін на
основні продукти харчування. Забезпечити гідний соці-
альний мінімум споживчогокошика - завдання держав-
ної важливості. 
7. знизити ціни на медикаменти. 
Необхідно дбати про найбільш незахищені верстви насе-
лення, про пенсіонерів та інвалідів. На українську пенсію
неможливо купувати ліки за європейськими цінами. Не-
обхідно встановити жорсткий контроль цін на медика-
менти, розвивати вітчизняні фармакологічні підприєм-
ства, розширювати асортимент ліків, які виробляються
в Україні. 
8. зробити медицину доступною і якісною. 
Ми вимагаємо збільшити бюджетне фінансування охо-
рони здоров’я мінімум в два рази. Вітчизняна медицина
потребує нового обладнання і сучасних технологій.
Країна без якісної та доступної медицини - країна без
майбутнього. 
9. здоров’я нації - основне багатство. 
Розробити і втілити в життя дієві державні програми,
спрямовані на пропаганду здорового способу життя, про-
філактику захворювань, здорове материнство і дитин-
ство. Економлячи на здоров’я матерів і дітей, ми вбиваємо
своє майбутнє. 
10. зупинити снід і наркоманію. 
Встановити кримінальну відповідальність за пропаганду
наркоманії (у тому числі так званих «легких наркоти-
ків»), алкоголізму, куріння і сексуальних збочень, -
всього того, що віднімає майбутнє у нас, наших дітей та
онуків. 
Партія «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» буде до-

кладати всіх зусиль для того, аби Україна стала по-
справжньому європейською державою, з високим рівнем
життя і високим рівнем відповідальності держави. Ми
будемо боротися за високі соціальні стандарти і за світле
майбутнє наших дітей та онуків. 
наш девіз: «в Україні повинне бути гідне життя і світле
майбутнє!»
«12» вересня 2014 року

Передвиборна Програма
Партії «блок Петра Порошенка»

Жити по-новому!
Євромайдан повстав, коли тодішня влада в останній мо-
мент відмовилася підписати Угоду про асоціацію України
з ЄС, але то був лише привід. Основна ж причина у тому,
що в народу урвався терпець. На площі й вулиці вийшли
люди, які не хочуть і далі жити так, як жили досі. Доко-
рінних змін вимагають як країна в цілому, так і кожний
громадянин зокрема. Але ми не зможемо змінити Ук-
раїну, якщо не змінимося самі, не змінимо свого став-
лення до власного життя і до життя держави. У тому, що
країна в такій кризі - є частка відповідальності кожного.
Настав час дати чітку відповідь, що значить для нас
«жити по-новому»? 
Жити вільно!
Ми, українці, хочемо бути вільними. Тому будь-які
спроби поневолення, зовнішнього чи внутрішнього, отри-
мують від нас гідну відсіч, що доведено Майданом та бо-
ротьбою проти російської агресії. 
Свобода народу залежить від способу, у який він взаємо-
діє із владою. Маємо створити дієві механізми громад-
ського, правового і політичного контролю за діями влади.
Елементом такого контролю є можливість для громадян
отримувати вичерпну інформацію про рішення держав-
них органів та органів місцевого самоврядування. Такими
ж відкритими мають бути кадрова політика і діяльність
кожного чиновника та високопосадовця, його статки й до-
ходи, а також витрати держслужбовців та їхніх сімей. 
Для того, щоб все це забезпечити, потрібна низка змін у
політичній системі. 
По-перше, необхідне збереження і подальше вдоскона-
лення відновленої парламентсько-президентської форми
правління, за якої Уряд формується парламентською
коаліцією. При цьому партія відстоює необхідність ре-
формування виборчого законодавства з метою переходу
до обрання парламенту за відкритими партійними спис-
ками.
По-друге, необхідно забезпечити повне перезаванта-
ження влади. Виборні органи влади та місцевого само-
врядування, які втратили довіру людей,мають бути до-
часнопереобрані. Принцип політичної відповідальності за
втрату довіри виборців повинен стати фундаментальним
для української демократії.
По-третє, має відбутися децентралізація влади. Громади
на місцях повинні отримати більше прав і коштів на реа-
лізацію повноважень. Виконавча влада в областях нале-
жатиме не призначеним згори «губернаторам», а викон-
комам, сформованим облрадами, обраними людьми. 
Жити вільно – значить і вільно користуватися рідною
мовою. При обов’язковому збереженні та зміцненні єди-
ного гуманітарного українського простору, в мовно-куль-
турній сфері, в освіті, в політиці історичної пам’яті
обов’язково буде враховуватися специфіка кожного ре-
гіону. Партія виступає за неухильне дотримання прав
усіх національних меншин, при якому Україна зали-
шиться унітарною, соборною державою. Особлива увага
має приділятися захисту українців Криму та кримських
татар як корінного народу Криму. 
Структура власності ЗМІ має стати прозорою, а конку-
рентне середовище в цій сфері – посиленим. Створення
суспільного телебачення є на порядку денному як невід-
кладне питання. 
У сфері зовнішньої політики пріоритетом для партії є по-
вноцінне членство України в Європейському Союзі, щоб
жити в «сім’ї вольній, новій». Шлях до ЄС для нас – це ін-
струмент, стимул змінити країну і запровадити в ній єв-
ропейські стандарти життя. 
Жити в достатку! 
Бідній людині важко бути незалежною. Тому будувати
демократію означає творити суспільство заможних
людей. 
Україна має все необхідне, щоб забезпечити добробут
свого народу. Ми вміємо і хочемо жити власною працею,
здатні бути творчими та інноваційними, вчимося не бути
заздрісними і щиро радіти успіху сусіда чи колеги. Але
ми втрачаємо можливості й досі пасемо задніх. Партія
виступає за впровадження реальної конкурентної еконо-
мічної моделі в Україні. Економіка вільного ринку, вима-
гає ділової ініціативи, наполегливої праці і постійного са-
мовдосконалення. В такій меритократичній системі най-
розумніші, найпрацьовитіші і найенергійніші досягають
найбільшого особистого успіху, який служить усьому
суспільству. 
Маємо чесно заявити, що високі стандарти життя ста-
нуть реальністю лише після проведення ряду необхідних
реформ, відродження економіки та як результат напо-

легливої праці. У той же час, держава зобов’язана невід-
кладно забезпечити належний соціальний захист найбід-
ніших громадян. 
Реформа правоохоронної системи (судів, міліції, СБУ,
прокуратури) створить передумови для позитивних змін,
в тому числі й в економіці. Тільки незалежний суд може
забезпечити захист прав та свобод і недоторканість влас-
ності, що є важливою умовою для притоку внутрішніх і
зовнішніх інвестицій. 
Антимонопольний комітет має стати ключовим економіч-
ним регулятором. Поле його діяльності – від запобігання
монополізму і картельним змовам у великому бізнесі до
гарантій чесної конкуренції малому підприємництву. Це,
зокрема, стосується житлово-комунальної сфери, де
внаслідок монополізму споживачі не отримують належ-
ної якості послуг. 
Необхідно ліквідувати «корупційний податок» на еконо-
міку. Соціально відповідальний бізнес має платити по-
датки до бюджету, а не хабарі окремим чиновникам. Для
цього кількість податків слід скоротити, їхні ставки -
зменшити, а шляхи уникнення сплати податків через
офшори - перекрити.
Необхідно утвердити систему спрощеного оподатку-
вання для малого та середнього бізнесу. Створити власну
справу, взяти відповідальність на себе – це теж жити по-
новому. 
Держава має забезпечити доступ українській продукції
на світові ринки. Аграрна галузь може стати конкурен-
тною перевагою української економіки. Особливу увагу
партія приділяє розвитку в Україні наукоємих техноло-
гій, як найбільш перспективного напрямку розвитку ін-
новаційної економіки.  
Жити чесно! 
В Україні мають взяти гору принципи правової держави
та справедливості. Ці принципи вимагають наявності
прозорої і несуперечливої законодавчої бази, доступного,
справедливого, неупередженого і змагального судочин-
ства, невідворотності покарання за злочин,  гарантій до-
тримання основних прав особи, обмеження втручання
держави в приватне і громадське життя. 
Пріоритетними завданнями на цьому шляху сьогодні є:
Антикорупційна люстрація судових, правоохоронних,
податкових і митних органів.
Встановлення публічного контролю за призначенням і ді-
яльністю суддів і створення системи їхнього автономного
функціонування, незалежного від законодавчої та вико-
навчої гілок влади.
Формування професійного корпусу державних службов-
ців, їх соціальний захист та посилення відповідальності. 
Утвердження загальної нетерпимості до корупції. Усві-
домлення, що пропонувати та давати хабар так само амо-
рально, як його вимагати та брати. 
Жити безпечно!
Найефективніший захист від зовнішньої агресії – па-
тріотичне об’єднання народу в боротьбі проти окупантів.
Не допустимо розбрату в суспільстві і протистояння на
ґрунті мови, ідеології, релігії. Спільно захистимо кожне
село і місто, кожну родину від агресії ворога. 
Пріоритетом є політична та дипломатична боротьба за
повернення тимчасово окупованого Криму і збереження
територіальної цілісності України.  
Досвід останніх місяців свідчать: Україна сама мусить
забезпечити свою оборону. Необхідне істотне збільшення
витрат на модернізацію та посилення Збройних Сил та
інших структур, які забезпечують захист країни від зов-
нішньої агресії. Часи невиправданого пацифізму минули.
Зміцнення обороноздатності країни має стати загально-
національною справою, ділом всіх і кожного. Наш ВПК
здатний задовольнити більшість потреб армії і дати по-
штовх реіндустріалізації – відродженню промислового
потенціалу України на рівні високих технологій.
Голова ПАРТІЇ
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Ю. ЛУЦЕНКО

Передвиборна Програма
Політичної Партії «оПозиційний блок»

Україна: право на майбутнє
Україна переживає час тяжких випробувань. Політичні
конфлікти прирікають нас на економічний занепад, то-
тальне зубожіння населення, загрожують гуманітарною
катастрофою. Те, що відбувається сьогодні з країною, —
це вибір влади, а не народу. Наше суспільство складає
іспит на зрілість і здатність забезпечити громадянський
мир. Люди прагнуть миру, стабільності та відродження
України. 

мир
Україні потрібен мир. Настав час компромісу, подолання
внутрішніх суперечок, початку суспільного діалогу про
наше майбутнє.
Наші цілі:
• Розробити та реалізувати Національний план прими-

рення, що передбачатиме створення майданчика для
діалогу представників місцевих рад з усіх регіонів Ук-
раїни, розслідування масової загибелі мирних грома-
дян під час подій на Майдані у Києві, в Одесі та на сході
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України, амністію для громадян, які не скоїли тяжких
злочинів. Толерантність і компроміс – необхідні умови
діалогу заради мирного майбутнього України.

• Відмовитися від радикальних рішень, що можуть пі-
дірвати мир в Україні. Засвідчити прагнення нашої
держави до нейтралітету та збереження позаблокового
статусу.

• Активізувати переговори з Росією за посередництва
держав ЄС, США та інших країн з метою створення
сталих умов для миру на сході України. Решту про-
блемних питань необхідно винести за рамки цих пере-
говорів.

• Роззброїти всі незаконні воєнізовані формування.
• Забезпечити реалізацію конституційного права жите-

лів сходу України, вимушених переселенців та грома-
дян України, які проживають в Автономній Республіці
Крим, на участь у виборах до Верховної Ради України. 

• Забезпечити зміцнення обороноздатності України, мо-
дернізацію армії, підвищення соціального захисту вій-
ськовослужбовців та їхніх сімей, правоохоронців, чле-
нів сімей загиблих і поранених учасників АТО. Реалі-
зація програми модернізації армії забезпечить дер-
жавними замовленнями понад 160 підприємств обо-
ронно-промислового комплексу України. 

стабільність
Україна втомилася від громадянських потрясінь, еконо-
мічних експериментів та політичного радикалізму. Країні
потрібен новий суспільний договір, що ґрунтуватиметься
на принципах соціальної справедливості, рівності перед
законом, суспільної безпеки, гарантіях прав та свобод
людини і громадянина.
Наші цілі:
• Розпочати процес конституційних змін. Повноцінна

реалізація прав та свобод людини і громадянина неза-
лежно від регіону проживання, віри, мови спілкування,
світогляду, забезпечення стабільного економічного,
суспільно-політичного розвитку України – основна
мета реформування Основного Закону.

• Децентралізувати владу. Громадяни повинні отримати
право самостійно, шляхом прямого голосування, оби-
рати керівників регіонів та відкликати їх. Необхідно за-
безпечити передачу функцій, повноважень і фінансів
територіальним громадам, утворити виконавчі органи
місцевих рад, ліквідувавши районні державні адмініс-
трації.

• Затвердити Національний план відродження Донбасу
та призначити Міністра з питань мирного врегулю-
вання та відродження Східної України для координації
його впровадження. Мешканці регіонів, які постраж-
дали від воєнних дій, повинні побачити свої перспек-
тиви в рамках єдиної України. Сім’ї, які втратили
житло, члени яких загинули або отримали поранення,
мають отримати повноцінну матеріальну компенсацію
від держави.

• Передбачити у Кримінальному кодексі України відпо-
відальність за розпалювання міжрегіональної ворож-
нечі. Мешканці всіх областей України мають почува-
тися затишно в єдиній країні незалежно від політич-
них, релігійних, світоглядних позицій.

• Заборонити діяльність всіх організацій, що пропагують
міжнаціональну та міжрегіональну ворожнечу, закли-
кають до застосування насильства як інструменту по-
літичної боротьби, ініціюють утворення незаконних
воєнізованих формувань.

• Забезпечити всебічний розвиток української мови як
державної. Надати можливість громадам визначати
статус російської та інших мов як регіональних мов у
місцях компактного проживання національних мен-
шин. Законодавчо закріпити гарантії розвитку регіо-
нальних мов у сферах судочинства, культури, освіти,
надання адміністративних послуг.

• Зупинити бездумне звільнення державних службовців
та переслідування політичних опонентів під гаслом
люстрації. Боротьба з корупціонерами повинна здійс-
нюватися в рамках чинного законодавства. 

• Реформувати правоохоронну систему, забезпечити її
безумовну підзвітність та підконтрольність суспіль-
ству.

• Провести судову реформу. Необхідно перейти до ви-
борності суддівського корпусу, розширити суддівське
самоврядування.

• Розробити та затвердити Концепцію гуманітарного
розвитку «Єдність у різноманітті» з метою законодав-
чого забезпечення організаційних засад духовного роз-
витку кожної людини.

відродЖення
Україна має стати країною, в якій люди будуть впевнені
у завтрашньому дні, де відбуватиметься вільний діалог,
в якому можна без страху висловлювати власні думки та
політичні позиції, дружньою для бізнесу, інвестицій та
підприємницької ініціативи. 
Наші цілі:
• Зупинити падіння економіки. Провести реформи для

покращення інвестиційного клімату, залучення зов-

нішніх інвестицій, збереження та створення нових ро-
бочих місць. 

• Забезпечити індексацію зарплат і пенсій відповідно до
рівня інфляції, після подолання кризи – повернутися
до зростання реальних доходів населення.

• Приборкати інфляцію до рівня не більше 5%.
• Знизити податкове навантаження на малий та серед-

ній бізнес та запровадити мораторій на його перевірки.
• Зменшити негативні наслідки ратифікації Угоди про

асоціацію з ЄС через затвердження Державної про-
грами підтримки національних виробників.

• Перейти до прогнозованої валютної політики з метою
запобігання різким коливанням обмінного курсу.

• Здійснити реальні кроки для підвищення енергоефек-
тивності та енергетичної незалежності держави.

• Зупинити скорочення працівників бюджетної сфери,
насамперед освітян, науковців, медиків та забезпечити
гідну оплату їхньої праці.

• Запровадити кредитні та податкові канікули для під-
приємств у регіонах, що постраждали внаслідок воєн-
них дій.

• Запровадити медичне страхування, забезпечити право
на безоплатне одержання медичних послуг малозабез-
печеним верствам населення та пенсіонерам, підви-
щити стандарти медичного обслуговування.

• Підвищити соціальний захист молодих родин шляхом
збільшення допомоги при народженні дитини та допо-
моги по догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку.

• Запровадити пільгове кредитування молодих сімей для
придбання житла. 

• Прийняти новий Закон України «Про забезпечення мо-
лоді, яка отримала вищу або професійно-технічну ос-
віту, першим робочим місцем» з метою скасування
практики експлуатації молодих фахівців шляхом за-
стосування неоплачуваного випробного терміну.

• Розширити мережу позашкільних навчальних закла-
дів — спортивних секцій, ДЮСШ, гуртків, станцій
юних техніків.

• Забезпечити реалізацію громадянських та майнових
прав біженців, переселенців та громадян України, які
проживають у Криму.

Сьогодні ми спільно маємо знайти шлях до відродження
України. Ми повинні навчитися чути одне одного, знахо-
дити компроміс, разом відбудовувати країну. Необхідно
відкинути політиканство, приниження, засудження тих,
хто має іншу думку. Повернемо Україні майбутнє,  а гро-
мадянам — впевненість у завтрашньому дні!
голова Партії с.а. ХарчУк

лЮдина – Понад Усе !
Передвиборча Програма ліберальної 

Партії України
Наші люди багаторічною сумлінною працею довели, що
мають достатньо життєвої мудрості та професійного до-
свіду для того, щоб самостійно керувати своїм селом, міс-
том країною. І це - єдина відповідальна влада, яка зможе
відродити країну після всіх подій, що відбулися, і більше
ніколи не допустити на українській землі кровопролиття
та військового протистояння. Бо відповідати народна
влада буде лише перед Богом і людьми.

Єдиний шлях до встановлення в країні демократичної
влади – це передання її на місця – територіальним гро-
мадам. Кожна область, кожне місто чи село мають самі
визначати курс свого розвитку, ставки податків на їх те-
риторії, свій бюджет. Люди нарешті мають стати справ-
жніми господарями на своїй землі.   

Україна повинна зайняти гідне місце на геополітичній
карті Європи та Світу. Але спочатку ми маємо навести
лад у себе в країні – забезпечити її мир і спокій, ціліс-
ність і суверенітет. Тільки тоді ми станемо рівноправним
сусідом і надійним партнером для світової спільноти. 
ліберальна партія України поставила собі за мету: 

- розбудову сучасної правової демократичної
соціальної держави, яка забезпечить відрод-
ження та динамічний розвиток економіки, і
буде служити своїм громадянам;

-  створення умов для вільного розвитку кожної
особистості;

- розвиток індивідуальних свобод громадянина
при створенні ефективної системи безпеки на
основі суворого громадського контролю.

ми працюємо для того,  щоб усунути перешкоди у зба-
лансованому розвитку суспільства та економіки. 
Проти зрощування влади і бізнесу.

- усунути всі «кормушки», через які бюджетні
кошти потрапляють в кишені олігархів і чинов-
ників.

Проти корупції. 
- корупцію потрібно попереджати, створюючи

відповідні правові умови, а не боротися з її на-
слідками,

- забезпечити гідну оплату працю чиновникам

всіх рівнів, як платформу для їх добросовісної
роботи без хабарів.

Проти національної ворожнечі і нетерпимості.
- забезпечити жорстку відповідальність за

прояви національної ворожнечі і дискримінації
за етнічними та расовими ознаками.

Проти будівництва вертикалі влади: 
- забезпечити представництво профспілок, гро-

мадських організацій у парламенті та органах
місцевого самоврядування;

- передати владу місцевим громадам.
Проти радикалізму: 

- відстоювання інтересів держави повинно від-
буватися мирним шляхом, політичною муд-
рістю та дипломатією, а не зброєю та агресією,

- заборонити радикальні партії та інші громад-
ські формування, які використовують у своїй
діяльності силові чи інші способи тиску на осо-
бистість чи суспільство. 

разом ми збудуємо сучасну державу – державу прав і
свобод людини і громадянина.

ми – за суспільство рівних можливостей !
Для досягнення своєї мети наша команда працює, вно-

сить свій вклад у процес державотворення та форму-
вання ліберального правового поля. 

Ми будемо працювати і боротися:
за гідну оцінку праці наших громадян

- збільшення розміру мінімальної заробітної
плати з 7 до 25 гривень за годину.

за гідне майбутнє нашої молоді
- повинні запрацювати соціальні ліфти. 

за нову систему оподаткування
- створення дієвих механізмів для виводу еко-

номіки з «тіні»,
- впровадження нової податкової системи з єди-

ним податком на прибуток власників підпри-
ємств у розмірі 15%. Не оподатковувати кошти
підприємства, доки вони обертаються у його ді-
яльності. Оподатковувати лише ті кошти, які
власник вилучає з підприємства,

- скасування податку на додану вартість,
- зниження розміру єдиного соціального внеску

вдвічі,
- скасувати державний контроль витрат при-

ватних підприємств,
- спрощення системи адміністрування податків.

за недоторканість і права особистості
- захист від свавільного позбавлення і обме-

ження волі,
- невідворотність покарання працівників пра-

воохоронних органів за незаконні дії по відно-
шенню до громадян,

- свободу самореалізації особистості в площині
політики, виключно зі свободою міняти свої пе-
реконання.

за відповідальну владу
- єдиним критерієм оцінки діяльності органів

державної влади має бути рівень добробуту
наших людей,

- створення дієвої системи громадського кон-
тролю за владою. 

за нову кадрову політику:
- ключові пости в економіці, місцевих та дер-

жавних органах влади повинні зайняти тільки
професіонали з відповідною освітою і досвідом
роботи.

за демократію:
- зниження до 2% порога отриманих голосів для

політичних партій в парламенті,
- впровадження у норму суспільного життя ре-

ферендумів та опитувань громадян з найваж-
ливіших питань.

за незалежний об’єктивний суд:
- посилення відповідальності суддів за непра-

восудні рішення,
- громадський контроль за спецслужбами та си-

ловими структурами,
- запровадження виборності посад прокурорів

та суддів, децентралізація органів прокура-
тури та суду.

за ефективну децентралізацію:
- виборність голів обласних та районних дер-

жавних адміністрацій,
- державна підтримка регіонів з несприятливим

кліматичними умовами,
- перегляд законів, які нав’язують органам міс-

цевого самоврядування не погоджені з ними рі-
шення,

- передання на місцевий рівень всіх надходжень
від майнових податків,

- децентралізація банківської, кредитної сис-
теми на ринкових принципах,

- надати регіональним і місцевим органам влади
прав регулювання і здійснення зовнішньоеко-
номічних відносин, включно зі створенням
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вільних економічних зон і районів,
- реорганізація системи правоохоронних органів

шляхом розмежування їх функцій на загаль-
нодержавному і муніципальному рівнях,

- максимально децентралізувати бюджет. 
за ефективну зовнішню політику:

- збереження цілісності країни,
- розвиток нових форм співробітництва з ін-

шими країнами,
- розширення участі України у міжнародних

організаціях і конвенціях, нормативи і стан-
дарти яких необхідні і корисні для розвитку
країни,

- збереження для України статусу транзитної
держави, відновлення та розвиток експор-
тних транспортних послуг,

- повернути Крим дипломатичними методами
ведення міжнародної політики. 

за соціальну ринкову економіку
- дієве соціальне партнерство держави, підпри-

ємців і профспілок,
- досягти зниження банківського процента за

кредит до 5%,
- провадження прозорих методів приватизації

об’єктів державної та комунальної власності,
- перегляд випадків приватизації, проведених

проти інтересів суспільства та держави,
- сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх

інвестицій, створення страхової системи за-
хисту економічних і політичних ризиків інвес-
торів,

- встановлення прозорої процедури затвер-
дження тарифів на житлово-комунальні по-
слуги, обмеження росту тарифів рівнем інфля-
ції за попередній рік. 

за розвиток аграрного сектору
- створення державних інвестиційних гарантій

довгострокового кредитування села, спряму-
ваннязалучених державою кредитних ресур-
сів для кредитування держзамовлення сільгос-
пвиробникамза ставкою не більше 5% річних,

- затвердження правового механізму відчу-
ження земель у власників або користувачів у
випадку нераціонального і нецільового їх вико-
ристання.

за реальну підтримку малого та середнього бізнесу
- забезпечення переданої громадянам землі ін-

фраструктурою за рахунок і при підтримці
держави,

- організацію системи пільгового державного
кредитування бізнесу.

за гідний рівень життя громадян та їх родин
- збільшення розмірів пенсій та соціальних до-

помог,
- створити єдину пенсійну систему для чиновни-

ків і звичайних громадян,
- підключення за рахунок держави електро-,

водо-, газокористування та інших комунікацій,
- запровадження системи цільових державних

кредитів на придбання житла, отримання ос-
віти, початку трудової та підприємницької ді-
яльності.

за гарантії трудових прав
- гарантії створення вільних профспілок, гаран-

тії проти звільнення профспілкових лідерів.
- участь працівників в управлінні підприєм-

ствами через систему колективних договорів,
участі в акціонуванні підприємств.

за розвиток освіти
- відродження системи держаного замовлення

на навчання спеціалістів,
- забезпечення кожної дитини місцем у дитя-

чому садку,
- підняти престиж вчителя у суспільстві, ввести

реальні моральні і матеріальні стимули для
тих, хто вчить наших дітей.

- забезпечення доступності і безоплатності до-
шкільної, середньої, професійно-технічної,
вищої освіти в державних та комунальних на-
вчальних закладах;

- поліпшення матеріально-технічної бази на-
вчальних закладів, особливо сільських шкіл.

за доступність і якість охорони здоров’я
- доступність безкоштовної охорони здоров’я

при стандартизації безкоштовних послуг,
- підвищення заробітної плати медичним пра-

цівникам,
- обов’язкову безкоштовну диспансеризацію на-

селення,
- платну медицину поставити під контроль сус-

пільства і законів,
- запровадження страхової медицини з обов’яз-

ковим механізмом державного медичного стра-
хування для малозабезпечених верств насе-
лення.

за збереження екології
- регулювання росту промислового виробництва

і споживання,
- введення жорсткого режиму економії енергії,
- захист морів і рік від забруднення,
- раціональне землекористування,
- заборонити вирубку лісів

лПУ готова взяти на себе свою відповідальність за
долю України,  за її теперішнє і майбутнє.

лібералізм – це мир та єдність !

Позачергові вибори народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

Програма Політичної Партії
«Правий сектор»

Перемога! Державність! Свобода!
Україна є неоколоніальним утворенням та перебуває в
стані внутрішньої і зовнішньої окупації,  тому ми зо-
бов’ язані завершити Українську Національну Револю-
цію. Наша головна мета – суспільний переустрій,  а
саме: злам олігархічно-кримінальних моделей і вста-
новлення системи національної держави з дієвим госпо-
дарством та чіткою управлінською структурою,  ба-
зованою на національному народовладді.
Перед українською нацією сьогодні стоять два основ-
них надзавдання. 
Перше – зламати хребет російському агресивному ім-
періалізму. Українське військо має раз і назавжди вики-
нути російську армію з території України.
Друге завдання – корумповано-олігархічна система має
бути демонтованою,  замість неї необхідно створити
ефективну державу модель. 

Перемога!
✔ Уведення воєнного стану і державне визнання росій-

ської агресії
✔ Збільшення видатків на армію, її реформування і

переозброєння
✔ Відновлення ядерного статусу України
✔ Взаємодія з НАТО та іншими структурами міжна-

родної безпеки з метою запобігання зовнішнім за-
грозам

✔ Пріоритетним простором реалізації української гео-
політичної стратегії має стати Середньо-Східна Єв-
ропа за діагоналлю Балтика-Закавказзя. Саме у
цьому просторі розташовані ті країни, котрі істо-
рично співдіяли з Україною (Швеція, Литва, По-
льща, Туреччина, Грузія)

✔ Знищення російської агентурної мережі на терито-
рії України, ліквідація усіх проявів сепаратизму та
тероризму

✔ Сприяти діяльності національно-патріотичних орга-
нізацій, військово-спортивних, військово-технічних
секцій, курсів та клубів і надавати їм усебічну дер-
жавну підтримку

✔ Відновити вивчення військової справи і підняти на
належний рівень національне військово-патріотичне
виховання у середніх навчальних закладах

✔ Створення концепції захисту українського інформа-
ційного простору

✔ Розробка гарантованого пакету соціального страху-
вання для військових та членів родин загиблих під
час бойових дій

✔ Люстрація та оновлення особового складу силових
органів

✔ Прирівнювання корупції у військовій сфері до особ-
ливо важких злочинів

✔ Посилення кримінальної відповідальності за дер-
жавну зраду, дезертирство та шпигунство

✔ Надання державного статусу Добровольчому Укра-
їнському Корпусу

Державність!
✔ Повернення всіх окупованих територій
✔ Прийняття якісно іншої національної Конституції

України
✔ Люстрація та атестація чиновників
✔ Зменшення державного апарату втричі
✔ Спрощення процесу регулювання, мінімізація адмі-

ністративних процедур як основа боротьби з коруп-
цією

✔ Cпрощення системи оподаткування для малого та
середнього бізнесу

✔ Створення логістичних центрів і осередків інформа-
ційної підтримки підприємців

✔ Налагодження прозорості роботи державного апа-
рату

✔ Впровадження електронного врядування на націо-
нальному та на місцевому рівнях

✔ Розвиток національної освіти і науки як основи під-
вищення якості людського та національного потен-
ціалу країни

✔ Збільшення покарання за корупційні дії з довічним
позбавленням права займати державні посади

✔ Впровадження особливої системи оподаткування
для відновлення українського виробництва

✔ Зменшення кількості податків до трьох – з доходів
фізичних осіб (10%), з прибутку (7%), на інвестиційну
діяльність (5%)

✔ Залучення інвестиційного капіталу
✔ Диверсифікація джерел енергопостачання
✔ Створення сприятливих умов для фінансування

масштабних інфраструктурних проектів, створення
нових робочих місць

✔ Проведення антимонопольної політики, спрямованої
на обмеження економічного впливу олігархів

✔ Залучення національних Церков до процесу духов-
ного виховання молоді

✔ Спортивно-патріотичне виховання молодого поко-
ління, популяризація здорового способу життя

✔ Програма повернення до державної власності вкра-
дених в українського народу активів та капіталів

Свобода!
✔ Захист прав громадян України на окупованій тери-

торії
✔ Внесення змін до Конституції щодо забезпечення

права громадян на володіння зброєю
✔ Забезпечення справжньої незалежності суддів
✔ Широке запровадження інституту суду присяжних
✔ Введення інституту обраних суддів
✔ Запровадження виборів міських та районних на-

чальників міліції та дільничних міліціонерів
✔ Всебічна допомога кримськотатарському народу в

його боротьбі з російською окупацією
✔ Розширення повноважень місцевого самовряду-

вання
✔ Модернізація села, першочергова розбудова його ін-

фраструктури
✔ Забезпечення загальної безкоштовної середньої ос-

віти на рівні кращих світових стандартів
✔ Запровадження найвищих європейських стандартів

екологічної безпеки задля збереження довкілля та
генофонду українського народу

✔ Впровадження нових стандартів у систему охорони
здоров’я

Голова Партії Д.А. Ярош
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Передвиборна Програма
всеУкраїнського Політичного об’Єднання

«Україна – Єдина країна»

Патріоти України!
Усі без винятку Громадяни України, незалежно від на-
ціональності, статі чи релігійних поглядів, згідно з Кон-
ституцією України мають рівні права!
Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина
Країна» обирає курс на реалізацію партійних гасел «За
український мир!» і «Громадяни – понад усе!».
Саме так Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна
– Єдина Країна» розуміє змістовний стрижень нової Ук-
раїни – держави, віками омріюваної українським наро-
дом.
Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина
Країна» бачить свою місію у представництві інтересів
Громадян та розбудові нової української держави. Дер-
жави, яка має слугувати своїм Громадянам, захищати їх,
створювати умови для розвитку, забезпечувати їм гідне
місце в суспільстві незалежно від національності, статі
чи релігійних поглядів.
Задля реалізації громадянських, політичних, соціальних,
економічних, культурних та екологічних прав Громадян
в умовах окупації частини країни Всеукраїнське полі-
тичне об’єднання «Україна – Єдина Країна», насамперед,
вважає пріоритетним зупинення агресії, встановлення
миру, укріплення державних кордонів та відновлення дії
українського законодавства на тимчасово окупованих те-
риторіях.
Одними з найважливіших завдань Всеукраїнське полі-
тичне об’єднання «Україна – Єдина Країна» вважає ім-
плементацію сучасних принципів функціонування дер-
жави – відкритого урядування та децентралізації, а
також адаптацію українського законодавства до вимог
Європейського Союзу.
Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина
Країна» наголошує на важливості розгортання політики
держави у напрямку беззаперечної реалізації основних
прав Громадян України та бере на себе зобов’язання:

§1
У сфері громадянських прав

Громадяни – понад усе!
Сприяти:

1. Забезпеченню права на життя, що є невід’ємним пра-
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вом людини;
2. Забезпеченню недоторканості особистості й приват-
ної власності; 
3. Захисту свободи совісті, що є невід’ємним правом
людини.

Способи досягнення:
1. Лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на
нормативне закріплення права людини на життя. Ух-
валення Закону «Про захист життя та безпеки грома-
дян»;
2. Лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на
забезпечення недоторканості особистості й приватної
власності. Ухвалення Закону «Про захист прав приват-
ної власності»;
3. Проведення різноманітних заходів та лобіювання за-
конодавчих ініціатив, спрямованих на захист свободи
совісті, що є невід’ємним правом людини.

§2
У сфері політичних прав

Держава має слугувати Громадянам! 
Сприяти:

1. Вільній участі Громадян у суспільному та політич-
ному житті;
2. Забезпеченню рівності всіх Громадян перед Законом;
3. Свободі слова, віросповідань і мирних зборів. 

Способи досягнення:
1. Скасування всіх радянських законів та застарілих
норм у законодавстві, які порушують права громадян
на участь у суспільному та політичному житті, й ухва-
лення нових законів, які розширюють такі права гро-
мадян (Закон «Про політичні партії», Закон «Про полі-
тичне фінансування», Закон «Про лобізм»);
2. Розширення повноважень місцевого самоврядування
і прав громадян в управлінні державою через ухва-
лення законів щодо децентралізації влади (та внесення
відповідних змін до Конституції);
3. Створення інститутів, спрямованих на забезпечення
рівності всіх Громадян перед Законом. Реформування
судової влади та підвищення ефективності інституту
уповноваженого з прав людини;
4. Пропагування серед громадян України свободи
слова, віросповідань і мирних зборів;

§3
У сфері соціальних прав

Держава має забезпечувати Громадян!
Сприяти:

1. Реалізації економічних, соціальних і духовних по-
треб Громадян;
2. Забезпеченню права на гідну працю та гідну оплату
цієї праці;
3. Забезпеченню права на житло та охорону здоров’я
Громадян.

Способи досягнення:
1. Створення інститутів, спрямованих на реалізацію
економічних і духовних потреб Громадян;
2. Лобіювання законодавчих ініціатив, спрямованих на
забезпечення права на гідну працю та гідну оплату цієї
праці;
3. Розробка та лобіювання законодавчих ініціатив,
спрямованих на забезпечення права на житло та охо-
рону здоров’я Громадян.

§4
У сфері економічних прав

Україна потребує радикальних економічних реформ!
Сприяти:

1. Зменшенню тиску держави на підприємницьку ді-
яльність, а також зменшенню кількості чиновників. По-
силенню позицій малого і середнього бізнесу в україн-
ській економіці;
2. Створенню сприятливого інвестиційного клімату,
який забезпечить зростання зацікавленості у співпраці
з українським бізнесом;
3. Пріоритетному розвитку сучасних технологій та IT-
індустрії;
4. Розвитку сучасних міст і міської економіки на основі
концепції «Розумного міста» – як одного з локомотивів
економічного піднесення країни;
5. Реформуванню ЖКГ на основі застосування нових
економічних моделей та сучасних технологій енергоз-
береження, ресурсозбереження (вода, повітря, земля).
Використанню обґрунтованих тарифів для транспорту
та ЖКГ;
6. Забезпеченню доступними та якісними продуктами
першої необхідності;
7. Запровадженню прозорої системи оподаткування з
поступовим зменшенням кількості податків та подат-
кового навантаження;
8. Ефективній протидії корупції у владі та виводу еко-
номіки з тіні. Створенню контролюючих громадських
організацій;
9. Збільшенню ВВП та зменшенню зовнішнього дер-
жавного боргу.

§5
У сфері культурних та релігійних прав

Україна – полікультурна та поліконфесійна держава!
Сприяти:

1. Вільному спілкуванню рідною мовою;
2. Отриманню якісної освіти, у тому числі за межами

держави. Проведенню освітньої реформи;
3. Вільним заняттям наукою та мистецтвом;
4. Релігійній свободі.

Способи досягнення:
1. Створення інститутів, які сприятимуть вільному
спілкуванню рідною мовою;
2. Створення інститутів, спрямованих на забезпечення
отримання якісної освіти, у тому числі за межами дер-
жави. Проведення освітньої реформи;
3. Проведення заходів, спрямованих на пропагування
вільного заняття наукою та мистецтвом;
4. Створення інститутів, які забезпечуватимуть і гаран-
туватимуть релігійну свободу.

§6
У сфері екологічних прав

Від екології особистості до екології навколишнього сере-
довища!
Сприяти:

1. Праву на безпечне навколишнє середовище;
2. Праву на отримання достовірної екологічної інфор-
мації та відшкодуванню збитків внаслідок порушення
законодавства про охорону навколишнього середо-
вища;
3. Оприлюдненню інформації про екологічні злочини.

Способи досягнення:
1. Розробка та лобіювання законодавчих ініціатив,

спрямованих на забезпечення права на безпечне на-
вколишнє середовище;

2. Створення інститутів, які забезпечуватимуть реалі-
зацію права на отримання достовірної екологічної ін-
формації та відшкодування збитків внаслідок пору-
шення законодавства про охорону навколишнього
середовища;

3. Створення інститутів, які забезпечуватимуть опри-
люднення інформації про екологічні злочини.

Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина
Країна» прагне створення Військової доктрини на базі
армії, що формується за швейцарською моделлю.
Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – Єдина
Країна» вважає, що єдиним користувачем важкої зброї
в новій державі повинні бути виключно Збройні Сили Ук-
раїни.
Слава Українському Солдатові – захисникові Вітчизни!
Вічна слава Героям, які полягли за честь, славу, неза-
лежність нашої Отчини!

Слава Україні!
Голова Політичної ради
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
«УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА»

музика максим іванович 

Передвиборна Програма
Політичної Партії 

«блок лівиХ сил України»
людина  —  понад усе!

«блок лівиХ сил України» - молода українська лі-
воцентристська партія, що об’єднує людей, які поділяють
принципи соціальної справедливості. 
Ми рішуче виступаємо за мир, за збереження історичної
пам’яті й розвиток мов і культур усіх народів, які насе-
ляють Україну, але категорично проти використання цієї
теми для розпалювання ворожнечі між представниками
різних національностей і регіонів нашої країни. 
Україна – суверенна держава, майбутнє якої повинні ви-
рішувати українські громадяни на демократичних вибо-
рах.
Перед лицем як ніколи реальної небезпеки незалежності
й цілісності України ми закликаємо всі політичні партії,
громадські організації і рухи, всіх громадян України, не-
залежно від ідеологічних переконань, національності й
віросповідання, об’єднатися для рішучої відсічі будь-
яким спробам поневолення України і її народу.
Ми усвідомлюємо, що основною причиною тяжкого еко-
номічного стану України, злиденності її громадян, під-
ґрунтям конфлікту в південно-східних регіонах є багато-
річне панування олігархічних кланів та їхніх політичних
прислужників, які за принципом «розділяй і володарюй»
розколювали наше суспільство, аби утриматися при
владі для подальшого пограбування національних ба-
гатств України.
Саме тому БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ бореться за
відсторонення олігархів від влади, проти будь-якого ра-
дикалізму, який ослаблює і розколює суспільство в ін-
тересах ворогів України. Політичним провокаторам, при-
служникам олігархів не місце в українському парла-
менті!
Нашою програмною метою є здійснення невідкладних
реформ в інтересах простої людини, реалізація гасла єв-
ропейських лівих: «людина,  її життя і добробут - понад
усе!»
ми виступаємо:
- за реалізацію парламентсько-президентської форми
державного правління та прийняття законів про вибори
до парламенту через відкриті регіональні партійні
списки і запровадження механізму відкликання народ-
них депутатів та імпічменту президента; 

- за реформу судової та правоохоронної системи, що га-
рантує законність і порядок в Україні, ліквідацію коруп-
ції та хабарництва;
- за реформування та розбудову української армії, здат-
ної забезпечити суверенітет і територіальну цілісність
країни;
- за повернення до державної власності стратегічних га-
лузей промисловості, забезпечення жорсткого держав-
ного контролю над надрами і природними ресурсами; 
- за реформу системи місцевого самоврядування – не
лише правом місцевих рад формувати виконавчі комі-
тети, але й з передачею у власність громад земель запасу
та природних монополій – обленерго, облгазів, водокана-
лів і теплокомуненерго, провівши їх попередню націона-
лізацію;
- за виконання національним банком свого основного
завдання – забезпечення стабільності  національної  гро-
шової одиниці – гривні;
- за адміністративну і податкову реформи, які створять
сприятливі умови для ведення бізнесу та залучення ін-
вестицій; за державну підтримку вітчизняного товарови-
робника, реформу фінансово-банківської системи, яка
забезпечить доступність кредитів за європейськими
ставками;
- за реформу земельних відносин, що дасть змогу напов-
нити бюджети сільських громад за рахунок оплати фік-
сованого відсотка від вартості земельного паю орендарем,
стане запорукою відродження села; проти вільної ку-
півлі-продажу сільськогосподарських земель – власник
землі повинен мати можливість її продати, але виключно
державі, яка в подальшому передасть цю землю в довгос-
трокову оренду тим, хто зможе її обробляти; 
- за реформування системи оплати праці зі встановлен-
ням мінімальної погодинної заробітної плати, яка забез-
печує гідне життя і розвиток особистості; за створення за
рахунок внесків роботодавців Державного страхового
фонду гарантування виплати заробітних плат найманим
працівникам незалежно від форми власності підприєм-
ства;
- за введення прогресивної шкали оподаткування гро-
мадян, запровадження податку на предмети розкоші, що
нарешті змусить багатих поділитися з бідними своїми
статками;
- за докорінне реформування та громадський контроль
системи тарифного регулювання житлово-комуналь-
ного господарства країни, що дасть можливість людям
отримувати якісні послуги за справедливими цінами;
- за відновлення ролі держави в будівництві доступного
соціального житла;
- за повернення в дію законів,  які стосуються соціаль-
ного захисту найбільш вразливих  категорій громадян
– пенсіонерів, інвалідів, «чорнобильців», «афганців»,
дітей війни, вчителів, військовослужбовців, сімей з
дітьми; 
- за безумовне виконання державою своїх обов’язків
щодо вчасного корегування прожиткового мінімуму, за-
рплат, пенсій, стипендій з урахуванням рівня  інфляції
та реальних людських потреб;
- за відміну пенсійної реформи, нав’язаної олігархічною
владою за підтримки її колишніх прислужників у Вер-
ховній Раді; за якісне реформування пенсійного забезпе-
чення, що зробить старість захищеною;
- за реформу медицини – шляхом прийняття Закону
щодо обов’язкового державного медичного страхування,
щоб медичні послуги і лікування стали якісними і доступ-
ними; за створення широкої мережі державних аптек;
- за реформу системи освіти, яка забезпечить можли-
вість отримання безкоштовної освіти у всіх навчальних
закладах державної та комунальної форми власності;
- за державну підтримку молоді шляхом гарантованого
забезпечення права першого робочого місця, надання в
оренду соціального житла за доступними цінами.
Нас об’єднують соціал-демократичні цінності. Наша мета
– досягнення європейського рівня життя для кожного
громадянина України. Наше кредо - справедливість, рів-
ноправність, солідарність, благополуччя людей. 
Кожний голос за БЛОК ЛІВИХ СИЛ – це голос за побу-
дову в Україні соціальної європейської держави, де
кожна людина почуватиме себе вільною та захищеною!

разом і до Перемоги!
Голова ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ» С.Б. Габелев

Позачергові вибори в верХовнУ радУ 2014
Програма радикальної Партії олега ляшка

План ляшка. Перемога України
Для української держави настали доленосні часи. 2014
рік приніс нам тяжкі випробування. Ми заявили на весь
світ, що хочемо бути незалежними, скинули тирана і
тепер маємо захищати свою свободу зі зброєю в руках.
Нам треба очищати владу від зрадників та крадіїв, зміц-
нювати оборону країни, будувати квітучу країну для гід-
ного життя українців. Це робота для нас - радикальних,
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енергійних, рішучих та безкомпромісних патріотів. Ми
готові приймати сміливі рішення та втілювати їх у життя.
наші пріоритети
Мета Радикальної партії - створення суспільства рівних
можливостей та загального добробуту. Для цього нам по-
трібно найперше - перемога у війні. Ми поміняємо владу
і створимо умови для відродження економіки та промис-
ловості. Нова матеріально-технічна база допоможе нам
народити незалежну та сильну Україну.
Перемога і десепаратизація.
Вся країна має підтримувати Східний фронт, через який
Росія хоче розвалити Україну.
Створимо потенційні партизанські загони і підготуємо
цивільне населення до оборони великих міст. Влада за-
працює для фронту, генеральські посади займуть бойові
офіцери. Пораненим та їх сім’ям держава забезпечить
соціальний захист.
Ми зробимо можливим повернення ядерного статусу Ук-
раїні.
Десепаратизація - це знешкодження внутрішніх ворогів.
Будуть покарані політично і кримінально: перевертні та
саботажники із Верховної Ради, чиновники-сепаратисти
на Сході, продажні менти і крадії-бізнесмени, які платять
найманцям за вбивство українців. Олігархи, які напряму
організовували сепаратистів, віддадуть державі своє
майно. Нам потрібно відновлювати інфраструктуру
зруйнованого Донбасу. І ці гроші стануть в нагоді  для
створення матеріальних і соціальних умов, за яких бі-
женці самі повернуться додому.
корупцію - на вила!
Українцям більше не потрібно буде давати хабарі. Ради-
кальна партія знищить хабарництво. Почне працювати
суспільний антикорупційний корпус - для реакції на
скарги громадян. До складу цього корпусу увійдуть без-
компромісні ветерани воєнних дій на Сході. Інший дієвий
інструмент - техніка провокування хабарів із негайним
затриманням і покаранням хабарника. Їх майно - офі-
ційне і неофіційне - буде націоналізовано. 
Запрацює система контролю видатків - нехай кожен чи-
новник доведе легальність свого майна.
Усунемо олігархів від керівництва державними підпри-
ємствами, а значить - і від розкрадання прибутків цих
підприємств. 
Олігархи доплатять за копійчану приватизацію підпри-
ємств, які приносять їм надприбутки. Інакше ці підпри-
ємства будуть знову повернуті державі.
Радикальна партія повністю змінить особовий склад пра-
воохоронних органів.
Політична реформа і українська влада.
Повна люстрація - це проведення перевірки діяльності
чиновників на місцях. Вона покаже: чи не крав, чи не брав
хабарів, як ставився до людей. За результатами пере-
вірки - чиновник або працює, або звільнений. Це значно
скоротить чиновницький апарат. Залишаться лише
справжні патріоти та професіонали. Працюватимуть
вони краще і зарплатня у них буде вища.
Наша виборча система потребує виборів за відкритими
списками. Так люди зможуть оцінити кожного і до влади
потраплять лише ті, кого дійсно визнає громада - гідні,
чесні, професійні.
Ми децентралізуємо владу. Надамо право обраному го-
лові громад вільно приймати усі важливі для людей рі-
шення - без ніяких вказівок із центру. А громада стане
повноправним розпорядником земель, будівель, устат-
кування. Зібрані податки в більшості своїй залишаться
на місцях. Адже громади самі мають відповідально вико-
ристовувати ці кошти. Також ми надамо громадам право
проводити референдуми для вирішення важливих пи-
тань.
Система політичного управління стане гнучкою та ефек-
тивною.  Таким чином ми нейтралізуємо путінські плани
внутрішнього розколу України і не допустимо так звану
федералізацію.
економіка - для простих людей.
Завдання радикальної партії - глибокі економічні ре-
форми, заради відновлення національного виробництва,
створення робочих місць, у першу чергу для молоді. Ми
відродимо якісне виробництво повного циклу, адже бо-
рошно можна продати дорожче ніж зерно. 
Зараз наша країна продає за безцінь сировину - метал,
зерно. На цьому наживаються олігархи, які платять
людям копійки, а державі не платять нічого. А ми потім
купуємо це саме залізо в сто разів дорожче у вигляді ав-
томобілів. Досить! Наша сировина буде перероблятися
українськими висококваліфікованими спеціалістами.
Держава отримає гроші через просту та зрозумілу сис-
тему оподаткування. А нашим людям це принесе великі
зарплати та добробут!
Допоможемо українському виробнику, роботодавцю,
платнику податків. Кредити на розвиток під 5% на 10
років. Менші податки на заробітну платню, більші на си-
ровинну продукцію олігархів. Проста звітність, мінімум
перевірок та бюрократії.
Асоціація з ЄС допоможе реалізувати в Європі свою про-
дукцію. Ми розширимо виробництво, і побудуємо його
ближче до кордону із ЄС, створимо нові робочі місця. 
Введемо кризовий податок для олігархів, який наповнить

бюджет та зупинить інфляцію.
Анулюємо в односторонньому порядку усі борги перед
Росією - як відповідь на агресію.  
Будемо вимагати списання 75 % зовнішніх міжнародних
кредитів, бо гроші у борг брали чиновники - казнокради.
без села – не буде України
Ми заборонимо продаж землі і ліквідуємо нелегальний
земельний ринок, на якому збагачуються товстосуми та
спекулянти.
Запровадимо право оренди землі під жорстким контро-
лем держави.
Заборонимо іноземцям розпоряджатися нашими чорно-
земами. Створимо прозорий земельний кадастр, що уне-
можливить земельне рейдерство.
Радикальна партія стане основним захисником інтересів
села в парламенті. 
людям - захист,  добробут,  майбутнє.
Людей треба захищати, поки владу не оновимо. Всеукра-
їнська мережа захисників прав людини боронитиме ук-
раїнців. Ми організуємо цільову грошову допомогу мало-
забезпеченим. Переглянемо систему комунальних ви-
плат. Створимо умови для легалізації українських заро-
бітчан. В Україні більше ніколи не буде людей другого
сорту. Ми будемо країною успішних людей.
Сім’ї, в яких двоє дітей, визнають багатодітними і вони
будуть отримувати відповідну допомогу. 
Держава виділить на медицину в 10 разів більше коштів
ніж зараз. Зробимо фельдшерсько-акушерський пункт в
кожному селі.
радикальні рішення - радикальні зміни.
Радикальна партія разом з усіма українцями пройде
важку науку нинішнього випробування. Вийдемо з нього
сильні та мудрі і створимо нову державу. Але великі
зміни відбуваються в результаті визначних рішень та
дій. Це до снаги нам - новим українським політикам -
енергійним та рішучим патріотам.
Тож нехай українська сила та правда переможе, нехай
воля замайорить жовто-блакитним прапором над усією
країною.
Слава Україні, Героям слава!

Передвиборна Програма Політичної Партії 
«національна демократична Партія 

України»

П'ять кроків до незалеЖності

Події зими 2013-2014 років показали, наскільки 
незалежна Україна виявилася залежною. Ми залежимо
від настрою примхливого диктатора, від газової труби,

від зрадників. Усвідомлення положення нашої 
Батьківщини дає нам другий шанс здобуття реальної

НЕЗАЛЕЖНОСТІ! Для цього необхідно зробити 
п'ять основних кроків.

крок 1. глобальне очищення.
Невідкладне і безкомпромісне виконання Закону про

люстрацію. 
Очистивши всі державні органи, в першу чергу Мініс-

терство оборони, суди, прокуратури, Міністерство внут-
рішніх справ - приберемо продажних генералів, чинов-
ників, суддів та прокурорів. 

В лавах нашої Партії НІКОЛИ не було і не буде людей
з брудним минулим.

крок 2. Податкова та економічна реформи. 
Створивши сприятливі умови для бізнесу - збіль-

шиться надходження до бюджету, що дасть можливість
зменшити податковий тягар кожного українця і виведе
економіку країни з тіні. Кожен українець відчує позитив-
ний ефект наповненого бюджету держави на собі. 

Прості та зрозумілі для всіх правила сплати податків
- запорука добробуту громадянина. 

крок 3. Прийняття нового виборчого законодавства. 
Пропонований нами закон про вибори гарантує кож-

ному громадянину не тільки право обирати і бути обра-
ним, а й право відкликати депутатів всіх рівнів. 

Новий закон, створює механізм пропорційного фінан-
сування парламентських партій – це надасть можливість
позбутися від Партій олігархів. 

крок 4. децентралізація влади.
Шляхом розвитку самоврядування громад та кон-

тролю громадянським суспільством за здійсненням дер-
жавної влади на всіх її рівнях, ми зможемо створити ре-
альне народовладдя. 

крок 5. забезпечення гуманітарної безпеки.
Витрати бюджету України на розвиток культури та

освіти повинні бути не менше ніж витрати на оборону
країни. 

Високий культурно-освітній рівень кожного українця
об'єднає нашу Батьківщину. 

Зробивши ці кроки, ми збудуємосправді незалежну
Україну, метою існування якої стане забезпечення прав
та інтересів її громадян, в тому числі права на гідне
життя.

голова Політичної партії
«національна демократична партія України» 

о.в. Паньков 

Передвиборна Програма 
Політичної Партії «сила лЮдей»

Метою України є побудова суспільства можливостей, у
якому людина має доступ до освіти, охорони здоров’я,
управління громадою, відчуває себе захищеною, може
вільно реалізувати себе, живе у достатку i є відпові-
дальною перед суспільством.
Політики зобов’язані створити ефективну систему дер-
жавного управління, за якої кожен громадянин впли-
ває на те,  куди і як витрачаються сплачені ним по-
датки. такий громадянин несе відповдальність за себе,
свою родину,  свою громаду і свою державу!
мета сили людей
Сила Людей — це об’єднання жінок та чоловіків різного
віку та професій для  побудови сильної європейської
демократичної країни шляхом згуртування свідомих
громадян та об’єднання їх у мережу осередків.
Ми об’єдналися як рівні та незалежні без вождів і олі-
гархів. Цінності та принципи для нас вищі за особисті
інтереси. Ми відкриті до дискусій щодо найважливіших
питань майбутнього України. Переконані, що держава
повинна працювати для людей!
за 23 роки обіцянки змінити країну так і залишилися
обіцянками. настав час свідомих і сильних людей,  які
відповідатимуть за свої слова та вчинки.
завдання сили людей
У найближчі п’ять років в Україні має бути створено
основу для:
• динамічного розвитку підприємництва за рахунок

створення умов для залучення інвестицій та впровад-
ження інновацій (покращення бізнес-клімату);

• належного достатку працюючої людини та захисту в
разі виникнення складних життєвих обставин (забез-
печення соціальної справедливості);

• самоорганізації громадян та фінансово підкріпленого
місцевого самоврядування (реальне самоврядування
в територіальних громадах);

• дієвої участі громадян у прийнятті рішень щодо всіх
суспільних та політичних справ (розвиток громадян-
ського суспільства);

• якісної моделі державного управління в інтересах
людей, справедливого захисту в судах, чесної роботи
правоохоронних органів (належне врядування, гаран-
тування безпеки та захисту прав).

основа країни – самодостатні та згуртовані
люди,   впевнені в завтрашньому дні!
Пріоритети сили людей
Для здійснення реформ потрібен системний підхід,
кваліфіковані фахівці та воля до змін. Для нас реформи
– це не політичні гасла чи виборчі обіцянки. Ми переко-
нані, що реформи – це єдиний шанс врятувати дер-
жаву.
Ми команда, яка має знання, знайома з міжнародним
досвідом, здатна генерувати ідеї та вести діалог. Країні
потрібна сила, що сформує чесний і відповідальний се-
редній клас. Нам потрібні справжні реформи, суспіль-
ство до них готове!
децентралізація та реальне самоврядування
Нагальною необхідністю є децентралізація влади та за-
безпеченя реального місцевого самоврядування. Біль-
шість послуг має надаватися не державними органами
та організаціями, а тими, хто може робити це дешевше,
ефективніше та прозоріше – приватним сектором. По-
слуги,  гарантовані державою,  повинні бути макси-
мально наближеними до людей – надаватися безпосе-
редньо у громаді.
Ми вважаємо, що держава не повинна “освоювати”
бюджетні кошти, а лише забезпечувати їх прозорий та
зрозумілий розподіл. Для цього потрібнаадміністра-
тивна,  податкова та бюджетна реформи, а також на-
дання громадськості можливості контролювати заку-
півлі за бюджетні кошти. Ми відкриємо всі бюджетні
казначейські рахунки для публічного контролю.
Єдність і територіальна цілісність
Україна – суверенна й унітарна держава. Територі-
альна цілісність країни ґрунтується на самоусвідом-
ленні та єдності народу, який гуртується в громади, а
через них – у державу.
Ми ініціюємо широке вивчення потреб громад у різних
регіонах України та розробку довгострокової стратегії
досягнення національної єдності. Ми переконані в
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тому, що лише розуміння проблем і потреб людей з різ-
них регіонів та спільна праця над ними може дати змогу
побудувати сучасну та потужну державу.
Ми виступаємо за повернення криму шляхом спільних
дій з мешканцями півострова, уникнення військовоі-
конфронтаціі та поглиблення соціально-економічних
зв’язків.
інноваційна та диверсифікована економіка
Державна економічна політика в останні роки довела
свою повну неефективність. наявна структура еконо-
міки є застарілою та не сприяє зростанню продуктив-
ності праці й доходів громадян. Створення преференцій
для олігархів консервує існуючу систему та надалі за-
грожує існуванню держави як такої.
Ми впевнені, що лише стратегічний підхід, впровад-
ження новітніх технологій, збалансованість у захисті
внутрішнього ринку та просуванні інтересів україн-
ського бізнесу допоможуть нам сформувати ефективну
економіку.
сильний малий і середній бізнес
В Україні має бути гарантовано реальний захист при-
ватної власності. Малий бізнес є основним місцем праці
для багатьох громадян. За рахунок середнього бізнесу
відбувається реальне зростання економіки України. За-
можні власники – найкраще джерело інвестицій.
Ми прагнемо створити систему, за якої кожен міг би
реалізувати себе на робочому місці або в бізнесі, розу-
міючи, що держава – партнер і помічник для нього. По-
датки зробимо реальними. Платники отримуватимуть
регулярні звіти.
ефективна внутрішня та зовнішня безпека
влада повинна відповідати за життя кожного, а серед
її завдань має бути створення безпечного середовища
для життя людини шляхом поєднання усіх доступних
заходів – політичних, економічних, військових, інфор-
маційних та інших.
Ми вважаємо, що кожен громадянин,  який вирішив
присвятити себе захисту держави,  має отримати необ-
хідні навички та засоби захисту, що відповідали б най-
вищим стандартам та найкращим міжнародним зраз-
кам, а також належне матеріальне забезпечення. армія
має формуватися на професійній основі виключно з
патріотичних та підготовлених людей.
Ми за докорінну реформу правоохоронної системи. Мі-
ліція має бути муніципальною. Повноваження з охорони
правопорядку мають бути передані на місця, а боротьба
з криміналітетом та корупцією – стати одним із націо-
нальних пріоритетів.
міжнародна політика та партнерство
Україна – європейська держава. Громадяни України
невідкладно повинні отримати право на безвізовий
режим для подорожей до країн-членів ЄС. За результа-
тами виконання Угоди про асоціацію з ЄС Україна має
досягти такого рівня політичного та соціально-еконо-
мічного розвитку, щоб мати можливість претендувати
на повноправне членство у ЄС.
Ми переконані, що Україна має бути присутня на
нових перспективних ринках. Ми прагнемо припи-
нення воєн, у тому числі торгівельних, у відносинах з
будь-якими державами світу. Україна нарешті повинна
виробити зрозумілу і прозору зовнішньополітичну до-
ктрину на основі принципів партнерства, рівності та
взаємної вигоди.
Україна має негайно позбутися позаблокового статусу
та відновити інтеграційні процеси щодо нато, щоб
мати можливість набути членства за результатами ре-
ферендуму.
заможні та впевнені люди
Найкращою гарантією соціальної захищеності у дер-
жаві є високий дохід громадян, яким вони здатні само-
стійно розпоряджатися, а не віддавати державі на не-
прозорі привілеї та пільги.
Ми впевнені, що Україні потрібна ефективна система
соціальної підтримки саме тих громадян,  які потребу-
ють допомоги суспільства. Всім має бути гарантовано
дохід, який забезпечить належний рівень життя відпо-
відно до реальних соціальних стандартів (вартості
життя, прожиткового мінімуму, мінімальних зарплати
та пенсії).
сучасні освіта,  культура і наука
Без якісної освіти наша держава ніколи не зможемо
реалізувати весь свій потенціал. Система освіти по-
винна відповідати актуальним потребам ринку праці й
орієнтуватися на побудову суспільства сучасних знань
і відкритих можливостей.  
Ми наполягаємо на тому, що праця вчителя (викла-
дача) і науковця мають отримати належну оцінку та
винагороду в нашій державі. Україна має дбати про
збереження наявних досягнень та створення конкурен-
тних умов для розвитку прикладної науки.

Людям мають бути доступні надбання національної та
світової культури, а держава повинна створювати
умови для збереження та розвитку національної куль-
тури, а також всесторонньо підтримувати українські
таланти.
здорові люди і чисте довкілля
Подолання соціальних захворювань, підтримка здо-
ров’я народу та пропагування здорового способу життя
– один з основних пріоритетів держави! Стан довко-
лишнього середовища повинен сприяти народженню й
вихованню здорових дітей та активному довголіттю.
Ми переконані, що заклади охорони здоров’я мають
стати сучасними, а їх послуги якісними і доступними
для всіх громадян. Лікарі мають зберігати здоров’я
людей та мати достойну заробітну платню відповідно до
їхньої кваліфікації. люди повинні жити в безпечному
довкіллі, для збереження та відновлення якого дер-
жава має послуговуватися провідним європейським до-
свідом та стимулювати використання новітніх техноло-
гії.
Ми пишаємося досягненнями професійних спортсменів,
пропагуємо здоровий спосіб життя, зайняття спортом і
фізкультурою.
сила України — в силі людей,  які в ній живуть! 
разом — сила!!!

затвердЖено
На другому засіданні IV чергового
З’їзду Політичної партії 
«Сила і Честь»
Протокол № 2 від 14.09.2014 р.

Передвиборна Програма
Політичної Партії

«сила і честь»
Політична партія «Сила і Честь» (СІЧ) - це партія  па-
тріотів України.
Політична партія «Сила і Честь» (СІЧ) це
- сила ДУХУ УКРАЇНСТВА, 
- сила ЛЮБОВІ ДО ВІТЧИЗНИ,
- сила ПРАВДИ.
Здолаємо перешкоди на шляху України до найвищих
щаблів людської цивілізації!

наші цінності – бог,  лЮдина,  Україна! 
Політична партія «Сила і Честь» (СІЧ) - це партія про-
фесіоналів, для яких честь – ПОНАД УСЕ! 
Ми усвідомлюємо, що нині країна знаходиться в умовах
загрози національній єдності, територіальній цілісності,
економічній безпеці. Коли частину України контролює
російський агресор і його поплічники, коли явні й прихо-
вані провідники «п’ятої колони» стоять не перед судом, а
перед навстіж відкритими дверима до Верховної Ради,
щоб своїм обранням змити із себе кров Майдану та війни
на сході нашої держави і далі нищити Україну – це оче-
видні ризики. Відтак ми йдемо в парламент, щоб захис-
тити і змінити країну.
Політична партія «сила і честь» – це відсіч:  
• відсіч посяганню на суверенітет і незалежність Ук-

раїни:

° зміцнити єдність Українського народу;

° створити самодостатні та боєздатні збройні сили
України;

° забезпечити досягнення стратегічної мети - членства
України в нато;

° повернути крим та захоплені території на сході;
• відсіч зубожінню країни і злиденності її громадян:

° забезпечити професіоналізм влади;

° здійснювати необхідні заходи щодо набуття повно-
цінного членства в Європейському союзі,  як запо-
руки добробуту і високих стандартів якості життя; 

° забезпечити  охорону материнства та здоров’я нації;
• відсіч свавіллю, узурпації та деспотизму влади:

° утвердити верховенство права та захистити грома-
дянські і політичні свободи людини;

• відсіч корупції:

° забезпечити відкритість  влади,  прозорість при-
йняття нею рішень,  доброчесність посадовців та
встановити громадський контроль над їх діяльністю;

• відсіч посяганням на історію і гідність нашої країни,
знищенню духовності українського народу;

• відсіч нищенню самобутності Українського народу:

° відновити історичну справедливість стосовно україн-
ської мови;

° відродити українську культуру та освітянські тради-
ції;

• відсіч знищенню та переслідуванню патріотів Ук-
раїни:

° зупинити знищення кращих синів і дочок України; 

° покарати винних в загибелі «небесної сотні» та
учасників ато; 

• відсіч знищенню українського селянства:

° розробити та запровадити сучасну аграрну політику;

° забезпечити соціальний розвиток села;
• відсіч розвалу економіки та енергетичної залежності

України.
сила духу Українського народу та його Правда 
відродять честь України!

Передвиборна Програма 
Політичної Партії «нова Політика»

Сьогодні Україна поставлена перед необхідністю швид-
кого проведення життєво важливих перетворень. Країна
залишиться слабкою і залежною, якщо сама не визна-
читься із власним майбутнім. Країні потрібна НОВА ПО-
ЛІТИКА.

нова Політика – Політика мирУ 
та національної консолідації

наша мета: мир на УмоваХ України
Цього чекає вся Україна, кожен громадянин, в кожному
регіоні. Ми за:
• поетапне розв’язання проблем Донбасу та Криму на

основі взаємовигідного компромісу;
• збереження єдності країни;
• повагу до культури, мови і традицій будь-якого ре-

гіону - від Заходу до Сходу.
нова Політика – Політика економічного

УсПіХУ
наша мета: економічний УсПіХ
• подолання корупції;
• ефективна співпраця бізнесу, суспільства та влади;
• пріоритет — галузям-лідерам, запровадження іннова-

цій та високих технологій;
• випереджальна державна підтримка розвитку науки,

освіти та медицини;
• 90% податку на прибуток – місцевим бюджетам.
нова Політика – Політика зовнішньоПолі-

тичного ПрагматизмУ
наша мета: зовнішня Політика 
в інтересаХ України 
• твердість та послідовність у відстоюванні національ-

них інтересів;
• взаємовигідне та рівноправне стратегічне партнерство

з всіма країнами;
• економічне і науково-технологічне співробітництво з

новими країнами-лідерами.
нова Політика — Політика довіри

наша мета: сПраведливість — Єдина для
всіХ
• громадянський контроль над владою;
• широке суспільне обговорення всіх державних рі-

шень;
• референдуми з гострих суспільних питань.

нова Політика — нова якість Життя!
настав час нової Політики! 

наша місія в тому,  щоб,  як і в попередні роки,  спи-
раючись на підтримку українців,  домогтися реалізації

поставлених завдань.
«нова Політика» - 

Партія нового часУ,  новиХ ідей,  нової 
УсПішної України!

голова Політичної партії 
«нова Політика» в.П. семиноженко

Передвиборна Програма
Політичної Партїї

«всеУкраїнське аграрне об’Єднання 
«застУП»

Програма «за  ріднУ  землЮ»!
Родюча українська земля – неоціненне національне ба-
гатство, основа економічного зростання країни та добро-
буту громадян. Кожну десяту гривню національного про-
дукту дає агропродовольчий комплекс. Галузь забезпе-
чує третину вітчизняного експорту. аграрний потенціал
України безмежний!
Розвиток села є головним національним інтересом. Проте
підтримка українського аграрія досі не стала пріорите-
том для парламентських партій. Прийшов час політичної
сили з розгорненою платформою аграрних реформ. У
Верховній Раді України має з’явитися партія, яка стане
на захист інтересів українського хлібороба. «застУП» є
такою партією!
Партія об’єднує  всіх, хто живе і працює на землі,  хто за-
діяв свій розум і трудові руки в аграрному виробництві.
ми  команда патріотичних ініціативних громадян,  які
знають як підняти українське село і аграрне виробниц-
тво! 
наші політичні орієнтири
«ЗАСТУП» - за національну єдність. Права  громадян є
рівними незалежно від їхнього етнічного походження, ре-
гіону проживання чи конфесійної приналежності. нехай
лунають усі мови,  а державною буде одна – українська! 
«ЗАСТУП» - за державний суверенітет та територіальну
цілісність України.  Ми хочемо миру, але визнаємо право
держави  боронити свою територію всіма доступними за-
собами. Українська земля є недоторканою!
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«ЗАСТУП» – за європейський вибір України, але вход-
ження до об’єднаної Європи має відбуватися на вигідних
умовах. Український аграрій не на словах,  а на ділі має
відчути переваги європейської інтеграції!
«ЗАСТУП» - за децентралізацію влади. Самоврядні гро-
мади мають стати справжніми господарями  із високим
рівнем повноважень та бюджетних ресурсів. сільські
громади не ходитимуть з протягнутою рукою,  а самі ви-
рішуватимуть проблеми села!
«ЗАСТУП» - за демократію, суспільний діалог та підкон-
трольність влади, проти авторитаризму і диктату. Поря-
док у державі тримається не на «сильній руці»,  а на сус-
пільній злагоді! 
стратегічні пріоритети партії
земельна платформа
«ЗАСТУП» переконаний – земля хлібороба не може про-
даватися як звичайний товар. Мораторій на продаж
землі сільськогосподарського призначення має діяти
доки не буде надійних гарантії для сільського трударя та
його прав на землю.  Український селянин має працю-
вати на власній землі!
Партія виступає за: невідкладне ухвалення Закону Ук-
раїни “Про обіг земель сільськогосподарського призна-
чення”; удосконалення порядку  продажу права оренди
земельних ділянок;  виведення землекористування з ті-
ньового обігу; протидію земельним оборудкам та корупції
у сфері використання земельних угідь; рішучу дерегу-
ляцію системи землекористування; ухвалення Держав-
ної цільової програми «Охорона родючості землі».
маємо примножити багатство української землі для
прийдешніх поколінь!
Прозора і прогнозована державна політика у сфері опо-
даткування аграрного виробництва
«ЗАСТУП» підтримує  заходи з реформування податко-
вої системи, які перетворять її з конфіскаційної на сти-
мулюючу.
Ми виступаємо за: збереження для сільгоспвиробників
спеціальних режимів оподаткування; скорочення кіль-
кості податків та зборів, спрощення їх адміністрування;
введення податкових канікул для фермерів-початківців;
податкове заохочення оновлення основних фондів.
оподаткування аграрного сектору має стимулювати
його розвиток. 
сектор високих технологій – майбутнє аграрного вироб-
ництва 
«ЗАСТУП» стверджує – майбутнє аграрного сектору
пов’язане з розвитком найсучасніших наукових дослід-
жень і високих технологій. 
З метою інноваційного розвитку сільгоспвиробництва
вважаємо необхідною державну політику модернізації
технологій АПК, елементами якої є: запровадження су-
часних ринкових механізмів інноваційного аграрного
розвитку;  розвиток освіти, науки, сучасних аграрних
технологій; державна підтримка органічного виробниц-
тва; залучення інвестицій у виробництво продукції з ви-
сокою доданою вартістю; заохочення державою новітніх
технологій енергозбереження в АПК.
модернізоване агровиробництво – підґрунтя модерні-

зації країни.
Пріоритетність розвитку малих і середніх господарств
4,6 млн. селянських господарств обробляють 16 млн. гек-
тарів сільгоспугідь і виробляють половину сільськогос-
подарської продукції. Проте законодавчо вони не прирів-
няні до фермерських та сільськогосподарських підпри-
ємств. Це стало причиною багатьох економічних і соці-
альних проблем. 
Для їх усунення «ЗАСТУП» наполягає на таких заходах:
надання у законодавчому порядку усім селянським гос-
подарствам статусу індивідуальних чи сімейних фер-
мерських господарств; ухвалення Закону України  «Про
групи та об’єднання товаровиробників»; підтримка усіх
форм сільської кооперації; надання фермерам  доступу
до дешевих кредитних ресурсів; забезпечення стабіль-
ності  ринку сільгосппродукції; стимулювання самоорга-
нізації малих і середніх фермерських господарств. 
в Україні формується потужний середній клас аграрних
виробників.
регулювання внутрішнього ринку сільгосппродукції та
нарощування експорту продовольства
Україна здатна забезпечити  власну продовольчу неза-
лежність і водночас нарощувати експорт сільськогоспо-
дарської продукції.
Для цього необхідним є: забезпечення стабільності внут-
рішнього ринку сільгосппродукції; стимулювання біржо-
вої торгівлі; протидія монопольним змовам на ринках
сільгосппродукції; створення мережі оптових ринків;
розвиток транспортної інфраструктури; гармонізація за-
конодавства України до законодавства ЄС у сфері без-
печності та якості харчових продуктів; вдосконалення
механізмів управління ризиками, практики страхування
експорту аграрної продукції.
Україна годуватиме себе і стане годувальницею світу! 

розвиток українського села
Українське село є унікальним середовищем національ-
ного буття: тут мешкає третина Українського народу.
Проте якість життя селян, темпи розвитку сільських те-
риторій є незадовільними. «ЗАСТУП» вважає безальтер-
нативним інструментом управління розвитком сільських
територій децентралізацію влади. 
Для цього потрібно: здійснити конституційну та адмініс-
тративно-територіальну реформи; зробити головним
принципом організації державної влади  – делегування
владних повноважень на максимально близький до гро-
мадян рівень влади; розвивати місцеве самоврядування;
ухвалити нову Державну цільову програму розвитку ук-
раїнського села;  запроваджувати політику  заохочення
життя у селі; забезпечити надійний захист сільського до-
вкілля, належну якість комунальних послуг для сіль-
ського населення; спрямовувати на розвиток культурно-
освітньої інфраструктури до 25% місцевих бюджетів.
модернізоване українське село стане комфортним міс-
цем роботи та проживання селян.
відбудова донбасу
Стратегічним пріоритетом «ЗАСТУПу» є участь у відбу-
дові Донбасу. Потрібні колективні зусилля аби відновити
нормальні умови життя і праці наших співвітчизників на
Луганщині та Донеччині, дати їм можливість відчути ус-
пішну перспективу українського Донбасу.
«ЗАСТУП» підтримуватиме ухвалення Державної ці-
льової програми відбудови Донбасу, в тому числі, на-
дання аграрним підприємствам грошової компенсації за
втрату врожаю; пролонгацію кредитів; незастосування
штрафних санкцій та пені по кредитних зобов’язаннях;
відміну перевірок з боку контролюючих та регулюючих
органів.
Партія продовжуватиме власний благодійний проект
«Затишна оселя» з надання допомоги вимушеним пере-
селенцям із зони АТО, забезпечення їх житлом, спри-
яння зайнятості у аграрному секторі.
відродження донбасу – найважливіша умова націо-
нальної єдності,  миру та суспільної злагоди. 
Час пустих декларацій пройшов. Люди хочуть реальних
змін на краще. Ми переконані, що наш план перетворень
українського села та реформування АПК здатен дати
гідну відповідь на цей запит. 
в нас є все для перемоги! разом нам треба брати 
застУПа і прокладати  дорогу собі,  своїм дітям і своїй
ненці-Україні!

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговою партійною 
конференцією
Політичної партії «Єдина Країна»
15 вересня 2014 року 
Протокол №    1

Програма
Політичної Партії «Єдина країна»

1. Україна – єдина,    неподільна,    суверенна   держава
у   своїх   кордонах,   визначених конституцією Ук-
раїни.
2. винайдення національної ідеї України. 
Національна ідея є запорукою сильної та єдиної країни.
Започаткування всеукраїнського обговорення задля ви-
найдення та популяризації єдиної національної ідеї, яка
об’єднає всіх українців. 
3. економічний патріотизм.  
Мотивування бізнесменів інвестувати в національну еко-
номіку і сплачувати справедливі податки. Надання пре-
ференцій та державних субвенцій, в рамках міжнарод-
них зобов’язань України, національним суб’єктам госпо-
дарювання та підвищення економічного патріотизму на-
селення за допомогою цільових державних програм. 
4. безпека громадян. 
Захист життя, здоров’я і власності громадян ефективною
правоохоронною системою, що має гідну оплату своєї
праці та високий рівень довіри громадян.
5. розвиток «середнього класу».
Формування соціального прошарку забезпеченого «се-
реднього класу», який стане фундаментом для сталого
розвитку громадянського суспільства та стабільності
державного устрою в країні.
6. зовнішня політика. 
Участь України в інтеграційних процесах, що відповіда-
ють її національним та економічним інтересам та будуть
визначатися на основі загальнодержавної  суспільної
підтримки.
7. Патріотизм.
Підтримка патріотичного виховання та розвитку молоді
на загальнодержавному рівні, розробка та ухвалення
програм відповідного спрямування. Адже саме молоде
покоління, виховане на засадах патріотизму та любові до

України, є запорукою її успішного безпечного майбут-
нього.
8. економічне відродження України. 
Створення ліберальних адміністративних та податко-
вих умов для розвитку підприємництва. Забезпечення
державою «чесних правил гри» для розвитку бізнесу
та спрощення контролю за веденням господарської ді-
яльності. Мораторій на внесення змін в податкове зако-
нодавство частіше, ніж один раз на рік. Створення діє-
вого інституту бізнес-омбудсмена для забезпечення за-
хисту прав власності, протидії рейдерству, гаранту-
вання ефективної регуляторної політики.
9. соціальне забезпечення населення. 
Розвинена економіка є основою для формування спра-
ведливої системи соціального захисту пенсіонерів, інва-
лідів, працівників бюджетної сфери. Забезпечення гід-
ного життя для кожного громадянина є головним завдан-
ням держави.
10. боротьба з корупцією. 
Корупція є головною перешкодою на шляху економічного
розвитку  країни. Тому створення національного органу
з широкими повноваженнями для протидії корупції в
усіх ланках державної влади є необхідним кроком. За-
провадження відповідальності чиновників та відшкоду-
вання завданої шкоди власним коштом посадової особи.
11. адміністративна реформа. Посилення  місцевого са-
моврядування.
Проведення децентралізації влади шляхом передачі на
рівень регіонального та місцевого самоврядування знач-
них повноважень у фінансовій та гуманітарній сфері.
Внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу Ук-
раїни з метою забезпечення збереження більшості по-
даткових надходжень у місцевих бюджетах. 
12. оптимізація системи державного управління. 
Підвищення ефективності роботи державних службовців
завдяки зменшенню їх кількості, підвищення престижу
праці за рахунок надання адекватної заробітної плати,
соціального пакета, створенню системи підвищення ква-
ліфікації та кадрового резерву. Розробка та впровад-
ження системи оцінки ефективності роботи чиновників.
Забезпечення створення недержавного міжнародного
фонду за для гарантування гідної заробітної плати тала-
новитій молоді, яка долучиться до державного управ-
ління.
13. сильна професійна армія на контрактній основі. 
Створення професійної армії на контрактній основі, ос-
нащеної сучасною зброєю, здатною захистити суверені-
тет України від зовнішньої агресії. Розвиток підприємств
вітчизняного військово-промислового комплексу. Попу-
ляризація професії військового. Надання державних
преференцій військовим для отримання вищої освіти,
безвідсоткових іпотечних кредитів, кар’єрного росту та
інше. 
14. ефективна інвестиційна політика. 
Створення законодавчих умов для залучення внутрішніх
і зовнішніх інвестицій для розвитку національної еконо-
міки. Гарантування стабільності та прогнозованості ре-
гуляторної політики держави. Формування Ради інвес-
торів при Уряді України з метою моніторингу дотри-
мання сприятливих умов інвестування в національну
економіку. 
15. соціальна відповідальність бізнесу. 
Форма взаємодії бізнесу і влади у вигляді соціально-еко-
номічного партнерства, при якій компанія, крім стандар-
тних зобов’язань перед своїми працівниками і бюджетом,
бере на себе додаткові соціально значущі зобов’язання з
розвитку територій, визначаючи разом з владою спільні
пріоритети. Створення єдиного фонду соціальних проек-
тів, які може підтримати бізнес. 
16. верховенство права. незалежна судова система.
Забезпечення незалежної судової системи, як невід’єм-
ного інституту демократичної держави та гаранта за-
хисту політичних, економічних, соціальних, гуманітар-
них, майнових прав та свобод громадян країни.
17. медична сфера.
Переорієнтація системи охорони здоров’я від боротьби із
захворюваннями до боротьби з їх причинами. Пропа-
ганда здорового способу життя як запоруки здоров’я
нації. Всебічне сприяння залученню іноземного досвіду в
сфері охорони здоров’я. Посилення контролю за держав-
ними закупівлями в медичній сфері.  
18. Перспектива для молоді. 
Проведення молодіжної політики, націленої на можли-
вість отримання молодими людьми якісної освіти, а
також створення умов для успішного застосування своїх
знань і працевлаштування в середині країни. Забезпе-
чення житлом молоді завдяки загальнодержавній іпо-
течній програмі.  
19. розвиток національної культури,  спорту,  науки. 
Гарантування державної підтримки талановитих спор-
тсменів, учених, діячів культури, які своїми  досягнен-
нями не на словах, а на ділі прославляють Україну. Ство-
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рення загальнодержавної програми популяризації тала-
новитих українців. Надання державних преференцій з
метою всебічного сприяння розвитку талановитої молоді
в Україні. 
20. молодь за чесні вибори.
Підтримка та залучення молодіжних громадських орга-
нізацій до участі в контролі за виборчим процесом в Ук-
раїні з метою забезпечення через молодь громадянської
відповідальності та створення системи протидії пору-
шень виборчого законодавства. 

Передвиборна Програма
Української Партії «зелена Планета»

Партія «Зелена планета» – це політична партія одно-
думців,  які добровільно,  за покликом серця та розуму,
підтримуючи Програмний маніфест Майдану йде на
вибори до Верховної Ради України і бере на себе відпові-
дальність за майбутнє соборної України та її ціліс-
ність
Партія відстоює такі принципи:
• любов до Батьківщини, віра в Бога, виховання патріо-

тизму
• соціально орієнтована ринкова економіка та сталий

розвиток України
• національне і духовне відродження Українського На-

роду, розвиток самобутності українців, формування
громадянського суспільства,  утвердження єдності та
міжнаціональної злагоди в країні

для розвитку країни Українська партія «зелена пла-
нета» ініціює: 
У сфері державного устрою: 
- створення гідного іміджу України у світовому співтова-

ристві
- реформу державного апарату та децентралізацію орга-

нів влади. Створення  дієвої системи боротьби з  коруп-
цією в  органах влади,  судах та силових структурах

- введення  процедури контролю за діяльністю депутатів
всіх рівнів та їх відкликання 

- зміцнення обороноздатності країни та її безпеки. Про-
ведення  реформи   Збройних сил України  

- запровадження системи професійного і громадського
контролю за діяльністю правоохоронних органів

- проведення судової реформи. Судді повинні обиратись
громадами

- всебічну увагу розвитку науки та освіти
У сфері економіки і соціальної політики: 
- здійснення  масштабних економічних реформ, гармоні-

зацію українського законодавства з європейським. За-
провадження державних програм перепрофілювання
українських підприємств, з метою виходу на європей-
ські і світові ринки 

- створення привабливого інноваційно-інвестиційного
клімату 

- забезпечення енергетичної безпеки України
- кардинальне реформування податкової системи 
- створення справедливої системи пенсійного та соціаль-

ного забезпечення, гарантованого працевлаштування
- надання пріоритетного статусу розвитку малого та се-

реднього бізнесу, в т.ч. у аграрно-промисловому ком-
плексі

У міжнародній сфері: 
- формування самостійної зовнішньої політики України
- розширення міжнародного співробітництва у сфері еко-

номіки, енергетики, безпеки та охорони навколишнього
середовища

У екологічній сфері:
- заборону на будівництво будь-яких промислових об’єк-

тів на землях, що прилягають до морів, річок, озер, лі-
сопаркових і заповідних комплексів

- розвиток екологічно чистих джерел енергії та енерго -
збереження, виробництво екологічно чистих продуктів
харчування

- подолання екологічних проблем, особливо що виникли
внаслідок бойових дій на Сході України

- розробку та прийняття концепції і головних принципів
імплементації екологічного законодавства України до
європейського 

Українська партія «зелена планета» виступає:
«за чисте повітря,  за чисту землю,  за чисту владу,  за

майбутнє України!»
голова  Української  партії 
«зелена планета» с. м. орєхов 

Передвиборна Програма Партії 
зелениХ України

за чеснУ дерЖавУ і чистУ країнУ! 
Місія держави - захист прав і убезпечення інтересів її
громадян. Держава для людини, а не людина для дер-

жави.
Природне право громадянина на гідне життя в екологічно
сприятливому середовищі не може ані оскаржуватись,
ані нехтуватись.
Основа суспільної гармонії - неухильне забезпечення
прав людини, прозорість владних механізмів, підзвіт-
ність влади суспільству, постійне і всебічне узгодження
екологічних та економічних чинників розвитку, глобаль-
них та національних інтересів.
Партія Зелених за впровадження стратегії збалансова-
ного розвитку на засадах єдності прав самоуправління і
відповідальності за екологічний та соціально-економіч-
ний стан міст і селищ, України, підвищення відповідаль-
ності місцевих органів влади за стан природного і куль-
турно-історичного середовища, за розширення прав те-
риторіальних громад за децентралізацію влади і розши-
рення прав регіонів зі збереженням унітарного устрою
країни.

мислити глобально - діяти локально!
людина і суспільство
Партія Зелених за очищення влади від забруднення та
відходів, за нову якість української влади та якісне онов-
лення політичної еліти, за відкриту політику, за реаль-
ний громадський контроль над владою, за необоротність
демократичних перетворень.
Партія Зелених за впровадження екологічно збалансо-
ваних моделей розвитку міст, за створення потужного
муніципального сектору економіки, за участь територі-
альних громад у формуванні місцевих бюджетів та конт-
ролі над використанням коштів, за послідовне руйну-
вання корупційного середовища у владних структурах
всіх рівнів.
Поширення наркотичної та алкогольної залежності в мо-
лодіжному середовищі - загроза майбутньому України.
Партія Зелених за активну роль органів влади всіх рівнів
в забезпеченні доступу молоді до освіти, спорту і куль-
турних цінностей, за активну протидію поширенню нар-
команії та алкоголізму, за повну заборону реклами алко-
гольних напоїв та пива.
Партія Зелених за державні гарантії надання першого
робочого місця молодим фахівцям.
Захищене дитинство та гідна старість – ознаки справед-
ливого устрою суспільства. Доступність публічної інфор-
мації – ознака демократії.. Партія Зелених за захист осо-
бистих Інтернет-прав громадян. Захищеність тварин від
жорстокого поводження – ознака гуманізму.
Партія Зелених за свободу, гідність і впевненість кож-
ного члена суспільства у завтрашньому дні. 
соціально-екологічна гармонія
Надзавдання Партії Зелених – створення нової, еколо-
гічно збалансованої і соціально справедливої моделі роз-
витку країни.
Зелена формула соціальної справедливості включає га-
рантії доступу кожного члена суспільства до природного
середовища і забезпечення конституційного права на
сприятливе довкілля, права на житло, безкоштовний
пакет найнеобхідніших медичних послуг, безплатну се-
редню і професійно-технічну освіту, доступність вищої
освіти незалежно від статків, відповідність розміру міні-
мальної заробітної плати та пенсії обґрунтованому про-
житковому мінімуму, захист від дискримінації з боку ро-
ботодавця за віком, національністю та статтю. Втілення
цієї формули забезпечить соціально орієнтована дер-
жава через належний перерозподіл суспільних ресурсів
на засадах соціальної солідарності, гармонізації потреб
та інтересів різних соціальних верств.
Партія Зелених за ощадливе використання природних
ресурсів  в інтересах теперішніх і прийдешніх поколінь,
за мінімізацію техногенних загроз довкіллю та
розв’язання соціальних проблем на основі реструктури-
зації та модернізації виробництв, раціонального енерго-
та ресурсоспоживання, формування індустрії глибокої
переробки відходів та повторного використання сировин-
них матеріалів, переробки накопичених промислових
відходів та заощадження запасів корисних копалин,
впровадження високих технологій.
«Зелені» робочі місця — інвестиційний пріоритет.
Партія Зелених - за нову якість життя людини, за си-
стемні інвестиції у знання та високі екологічно дружні
технології, за ефективну державну підтримку фунда-
ментальної науки та забезпечення практичного впровад-
ження результатів наукових досліджень.
Партія Зелених за енергозбереження, за розвиток не-
ядерного сектору енергозабезпечення,  за розширення
використання відновлюваних джерел енергії.
Партія Зелених за відбудову економіки  Донбасу на за-
садах реструктуризації та глибокої модернізації, впро-
вадження високих екологічно дружніх технологій.
Партія Зелених за повну заборону експорту деревини, за
інтенсивне відтворення лісів, за резервування для ство-
рення об’єктів природно-заповідного фонду не менше
20% території України.
Партія Зелених за розвиток конкурентоздатного аграр-

ного сектору на засадах невиснажливого, екологічно зба-
лансованого господарювання, за утвердження України
на міжнародному ринку в якості експортера екологічно
чистої сільськогосподарської продукції.
Захист земельних та водних ресурсів – питання націо-
нальної безпеки.
Партія Зелених за впровадження інтегрованої екологіч-
ної політики, що впливатиме на всі сфери життя суспіль-
ства та види людської діяльності. Кваліфікована відпо-
відь на виклики часу : кліматичні зміни, дефіцит природ-
них ресурсів, харчову кризу є питанням життєвої ваги,
національного і глобального значення, чинником, що має
гуртувати націю, мобілізовуючи її інтелектуальний, нау-
ково-технічний та господарський потенціал.
Глобально значуща ідея екологічно збалансованого роз-
витку, гармонізації суспільних потреб і природоохорон-
них інтересів має стати наріжним каменем об’єднуючої
національної ідеї.

Партія зелених за національне єднання на засадах
наднаціональних інтересів!

Україна і світ
Партія Зелених за розвиток євроінтеграційних процесів,
за активне співробітництво із країнами Чорноморського
регіону, за зміцнення особливого партнерства України із
Євросоюзом на засадах Угоди про Асоціацію.
Партія Зелених за реформування Світової Організації
Торгівлі, Міжнародного валютного фонду і Світового
банку задля забезпечення постійного врахування приро-
доохоронних та соціальних інтересів у їхній діяльності.
Партія Зелених проти силового розв’язання проблем
міждержавних стосунків та внутрішніх проблем, за без-
застережне дотримання норма міжнародного права. 
голова Партії зелених України                    д. д. москаль
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Передвиборна Програма 
всеУкраїнського об’Єднання «свобода»

Українська Перемога 
Програма докорінних перетворень

як очистити владу і замінити прогнилу систему?
1. Здійснити люстрацію – докорінне очищення влади.
Усунути з усіх державних посад аґентуру КҐБ-ФСБ, ви-
сокопосадовців комуністичного режиму, поплічників
Януковича, сепаратистів та окупантів.
2. Скасувати депутатську, суддівську та президентську
недоторканність щодо кримінальних та економічних зло-
чинів. 
3. Запровадити пропорційну систему виборів до парла-
менту за відкритими виборчими списками.
4. Надати громадянам право відкликати депутатів, чи-
новників і суддів різних рівнів шляхом референдуму.
5. Запровадити обрання: місцевих суддів – громадою,
суддів апеляційних судів – з’їздом суддів місцевих судів,
суддів Верховного Суду – з’їздом суддів України. 
6. Розпустити місцеві держадміністрації. Передати їхні
повноваження виконкомам місцевих рад. 
7. Перебудувати і скоротити міліцію та інші правоохо-
ронні органи за грузинським зразком. 
8. Перевіряти відповідність офіційних доходів дер-
жслужбовців та членів їхніх сімей – їхнім дійсним витра-
там і майновому стану.
9. Встановити персональну матеріальну відповідальність
чиновників та суддів за неправомірні рішення.
10. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до
ЗМІ для висвітлення своїх програмних засад, дебатів
тощо. Заборонити платну політичну рекламу в ЗМІ за
три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампа-
нії.
11. Зобов’язати усі ЗМІ інформувати громадян про всіх
своoїх власників.
як захистити Україну і здобути їй гідне місце у світі?
1. Запровадити правовий режим воєнного стану на тери-
торії, де тривають бойові дії.
2. Забезпечити покриття воєнних видатків країни за ра-
хунок оподаткування надприбутків олігархів.
3. Встановити фінансування ЗСУ на рівні 5% від ВВП. 
4. Втілити нову концепцію обороноздатності держави.
Розбудовувати високотехнічну професійну армію та ма-
совий народний резерв ЗСУ за швейцарським зразком.
Створювати загони територіальної оборони. Запровадити
систему загального військового вишколу громадян. 
5. Забезпечити високі соціальні гарантії для учасників
АТО. Надати їм пільги у навчанні, працевлаштуванні,
бізнесі, сплаті комунальних послуг, безкоштовні земельні
наділи. 
6. Реорганізувати військово-промисловий комплекс для
першочергового оснащення Збройних Сил найновішим
озброєнням. Заборонити будь-яку військово-технічну
співпрацю з РФ.  
7. Здійснити необхідні кроки для вступу України в НАТО.
Очистити військове командування та силові структури
від агентури Москви, зрадників і корупціонерів.  
8. Визначити європейський україноцентризм стратегіч-
ним курсом Держави. Спрямувати зовнішньополітичні
зусилля на побудову тісної політико-економічної спів-
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дружності з країнами Балто-Чорноморської осі. 
9. Вимагати від держав, які гарантували безпеку України
(Будапештський меморандум 1994 р.), дієвого захисту.
Укласти двосторонню угоду зі США про надання вій-
ськово-технічної допомоги.
10. Припинити дипломатичні відносини з Росією до часу
припинення її агресії проти України та виплати компен-
сацій. Притягнути до міжнародної кримінальної відпові-
дальності Путіна та його поплічників за тероризм та во-
єнні злочини. 
11. Встановити візовий режим з РФ та безвізовий – з ЄС.
12. Позбавляти громадянства за сепаратизм, антиукра-
їнську діяльність та пропаганду. 
як подолати олігархію,   врятувати економіку і під-
няти рівень життя?
1. Ухвалити закон про повернення капіталів з офшорів та
ліквідувати схеми їх виведення з України. 
2. Ліквідувати приватні монополії та олігополії, частка
яких перевищує 25% ринку.
3. Заборонити приватизацію стратегічних підприємств і
повернути у державну власність вже приватизовані. По-
вернути державі природні монополії та енергогенеруючі
підприємствами.  
4. Повертати у державну власність підприємства, влас-
ники яких не виконують соціальних та інвестиційних зо-
бов’язань.
5. Втілити програму енергонезалежності України за при-
нципом: «зменшення споживання, збільшення видо-
бутку, диверсифікація джерел». Імпортувати не більше
ніж 30% енергоносіїв з однієї країни-постачальника. 
6. Створити власний замкнутий ядерний цикл. Розвивати
альтернативну енергетику. 
7. Впроваджувати енергоощадні технології. Зобов’язати
споживачів перейти на контрольно-теплові прилади об-
ліку використаних енергоносіїв.
8. Ліквідувати прірву між багатими та бідними шляхом
розвитку середнього класу, який становитиме не менше
60% населення. 
9. Спростити систему оподаткування і дозвільну систему
для ведення бізнесу. Забезпечити пільгові кредити на
відкриття малого бізнесу. 
10. Розвивати конкурентоспроможні галузі української
економіки: сільське господарство, інформаційні техноло-
гії, авіа-, судно-, машинобудування, енергетику, ВПК,
космічну галузь. 
11. Заборонити торгівлю землею сільськогосподарського
призначення. Надавати землю у довгострокове користу-
вання громадянам України із правом родинного успад-
кування. 
12. Обмежити законом відсотки за банківськими креди-
тами. Ввести кримінальну відповідальність за антисоці-
альну монетарну політику НБУ.
13. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за
принципом: «малий бізнес – малі податки, великий бізнес
– великі податки». 
14. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування до-
ходів фізичних осіб. 
15. Знизити ціни на товари першої необхідності коштом
оподаткування розкоші.
16. Скасувати пенсійну реформу Азарова-Януковича.
Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості
життя пенсіонера. Скасувати пенсійні привілеї. Розпо-
чати перехід до накопичувальної пенсійної системи. 
17. Запровадити обов’язкове державне соціальне ме-
дичне страхування, яке включатиме базовий пакет ме-
дичної допомоги. 
18. Надавати пільгові кредити для молоді на здобуття
вищої освіти. Забезпечити випускникам середніх спеці-
альних та вищих навчальних закладів перше робоче
місце.
як відкинути «рускій мір» і зберегти національну гід-
ність?
1. Утвердити українську мову в статусі єдиної державної
(офіційної) на всій території України. Скасувати антиук-
раїнський закон Ківалова-Колесніченка «Про засади
державної мовної політики». 
2. Запровадити обов’язковий іспит з української мови
для держслужбовців та кандидатів на виборні посади.
Зобов’язати всіх держслужбовців вживати українську
мову на роботі та під час публічних виступів.
3. Упорядкувати вживання української мови в ЗМІ та в
кінопрокаті відповідно до кількості українців – не менше
ніж 78% від друкованої площі та ефірного часу.
4. Встановити податкові пільги на виготовлення і поши-
рення україномовної культурної продукції: книгови-
дання, кіновиробництво,  концертну діяльність тощо.
Збільшити ввізне мито на відповідну іноземну продукцію. 
5. Позбавляти ліцензій ЗМІ, які порушують мовне зако-
нодавство, поширюють дезінформацію або здійснюють
антиукраїнську пропаганду. Заборонити трансляцію те-
лесеріалів і програм, в яких принижуються українці.
6. Відновити право громадян на заповнення в Свідоцтві
про народження та Паспорті громадянина України графи
«національність».
7. Завершити ліквідацію і заборонити використання при-

низливих для українців імперсько-большевицьких
пам’ятників, символів, назв, свят. 
8. Заборонити комуністичну ідеологію, на рівні з нацист-
ською, як людиноненависницьку. Заборонити діяльність
Комуністичної партії, Партії регіонів та інших організа-
цій, які ведуть антидержавну діяльність.
9. Визнати вояків ОУН-УПА учасниками боротьби за
державну Незалежність України. Оголосити 14 жовтня
– день створення УПА – державним святом. 

так переможемо!
слава Україні!

ГОЛОВА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

ТЯГНИБОК О. Я.

Передвиборна Програма
Політичної Партії

конгрес УкраїнськиХ націоналістів
Зовнішньо- і внутрішньополітичні виклики, які постали
перед молодою Українською державою у ХХІ ст. (війна
з Російською Федерацією, корупція, олігархизація, ру-
сифікація безвідповідальність більшості політичних пар-
тій та політиків тощо), переконливо довели, що одні із ба-
зових європейських цінностей – свобода, незалежність,
демократія – не даються раз і назавжди. Їх необхідно по-
стійно виборювати. Конгрес Українських Націоналістів,
усвідомлюючи сучасні загрози для національної безпеки
України та її територіальної цілісності, а також необхід-
ність соціально-економічних реформ, змін у культурно-
інформаційній сфері, готовий до такої боротьби на пар-
ламентському рівні.
– Ми ті, кого боялася і  боїться Російська імперія  та її
«п’ята колона» в Україні,  називаючи нас  «бендерів-
цями», адже на сучасному етапі українського державот-
ворення пов’язуємо своє буття із національно-визволь-
ною боротьбою УНР та ОУН, на цій основі формуємо
ідеологічні та політичні цінності.
– Ми спадкоємці тих, для кого гасло  «Здобудеш Укра-
їнську Державу, або згинеш в боротьбі за неї» було і за-
лишається одним із найважливіших життєвих принци-
пів, символом боротьби за незалежну Українську дер-
жаву. 
Українська нація  стала консолідованою, національно сві-
домою  під час  Революції Гідності. Кров, пролита патріо-
тами України на Майдані, а також під час російської аг-
ресії кличе нас до жертовного чину в ім’я свободи,  неза-
лежності,  відстоювання територіальної  цілісності і су-
веренітету  України. 
Українська держава має потужний людський, науковий,
інтелектуальний, економічний потенціал, який, за умови
раціонального націєтворчого господарювання та політич-
ної волі еліти, забезпечить розквіт і добробут Нації. Але
без покарання винних у державній зраді масових убив-
ствах мирних громадян, військових злочинах, тероризмі,
без подолання корупції та проведення люстрації немож-
лива побудова суверенної, незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави, тому домагатимемося:
притягнення до відповідальності в українських та між-
народних судах винних у тероризмі,  його фінансуванні
на території України,  скоєння військових злочинів і дер-
жавній зраді.  На лаві підсудних за злочини проти Ук-
раїни насамперед мають опинитися В.Янукович та пре-
зидент РФ В.Путін.
Сьогодні українці об’єдналися  навколо ідеалів незалеж-
ності, свободи, гідності, європейської інтеграції, правової
та демократичної держави. 

конгрес УкраїнськиХ націоналістів
У сФері безПеки та оборони вистУПаЄ за

– захист територіальної цілісності України в межах іс-
нуючих кордонів;
– звільнення всієї території  України від окупаційних ро-
сійських військ і повернення тимчасово-окупованого
Криму під юрисдикцію Києва;
– посилення кримінальної відповідальності за дії спря-
мовані на підрив національної безпеки України;
– фінансування Збройних Сил України на рівні, не ниж-
чому ніж 2,5% ВВП;
– зміцнення системи початкової військової підготовки із
залученням до педагогічного корпусу викладачів (зде-
більшого офіцерів) – українських патріотів.
– належне соціальне забезпечення військових.

конгрес УкраїнськиХ націоналістів
У зовнішньоПолітичній сФері змагаЄ до

– негайного приєднання України до Європейського
Союзу.
– відмови від «позаблоковості» й відновлення стратегіч-
ного курсу на вступ до Північно-Атлантичного Альянсу
(НАТО).
– становлення України як регіонального лідера у Пів-
денно-Східній Європі. Балтійський, чорноморський та
каспійський регіони – зона національних інтересів Ук-
раїни.
– ефективного забезпечення економічних та політичних

інтересів України в світі;
– притягнення  представників «п’ятої колони»  та керів-
ництва Російської Федерації ,  як держави-агресора, до
відповідальності в Гаазькому трибуналі за військові зло-
чини та злочини проти людяності.
– відшкодування Російською Федерацією матеріальних
збитків,  завданих під час її агресії  інфраструктурі ук-
раїнської економіки.
– призначення пожиттєвих пенсійних виплат Російською
Федерацією сім’ям загиблих українських громадян і  по-
раненим під час  російської агресії.

конгрес УкраїнськиХ націоналістів 
закликаЄ до зміни дерЖавно-Політичної

системи на основі
– проведення люстрації, призначення на звільнені ва-
кансії молодих фахівців, випускників українських вишів,
відібраних за критеріями патріотизму і професіоналізму;
– ухвалення Виборчого кодексу із обов’язковою умовою
проведення виборів на пропорційній системі з відкри-
тими виборчими списками;
– створення Національного Антикорупційного Бюро;
– скасування депутатської недоторканості;
– реформи правоохоронної системи за «грузинським сце-
нарієм»;
– виборності суддів терміном  на 5 років.

конгрес УкраїнськиХ націоналістів
Пов’язУЄ еФективні економічні 

реФорми та модернізаціЮ 
агроПромислового комПлексУ  із

– формуванням економічної системи, заснованої на інно-
ваційній стратегії розвитку;
– посиленням конкурентоздатності української продук-
ції на європейському ринку;
– зростанням частки наукоємного сектору виробництва;
– позбавленням енергетичної залежності від Російської
Федерації;
– запровадженням електронного урядування задля мак-
симально спрощеного отримання громадянами, зокрема
бізнесменами, усіх необхідних документів;
– впровадженням та розвитком енергозберігаючих тех-
нологій;
– запровадженням екологічно безпечних промислових
технологій;
– мораторієм на продаж землі;
– стабілізацією національної гривні.

конгрес УкраїнськиХ націоналістів
соціальні Проблеми 

вирішУватиме шляХом
– встановлення мінімальної заробітної плати, пенсії, сти-
пендії на рівні, який би забезпечив життєві, духовні  по-
треби громадян;
– впровадження заходів щодо подолання демографічної
кризи (забезпечення умов для зростання народжува-
ності, зменшення рівня захворюваності та смертності
громадян України);
– повного відшкодування громадянам грошових заощад-
жень, вкладених до Ощадбанку СРСР;
– забезпечення достатнього державного та альтернатив-
ного фінансування системи охорони здоров’я;
– посилення контролю за якістю продуктів харчування,
води, повітря тощо;
– надання молоді довгострокових пільгових кредитів на
придбання житла і отримання освіти.

конгрес УкраїнськиХ націоналістів
У національно-кУльтУрній сФері 

ПроПонУЄ
–деколонізувати культурну й інформаційну сфери;
– утверджувати українську культуру, як основний чин-
ник консолідації громадян у національну спільноту;
– захищати і розвивати єдиний інформаційно-культур-
ний простір України; 
– створити умови для належного розвитку вітчизняних
культурних індустрій: книговидання, кіновиробництва,
музичного бізнесу тощо;
– в рамках правового поля витіснити з українського ін-
формаційного простору ЗМІ, які проводять політику де-
зінформації, насильницької русифікації, нав’язують ре-
лігійну та міжнаціональну ворожнечу, протидіють кон-
солідації українського суспільства;
– забезпечити пріоритетність видання книг, журналів,
пресової та іншої продукції українською мовою;
– максимально розвивати україномовні навчально-ви-
ховні заклади у регіонах і місцевостях, де порушуються
права українців;
– створити умови для максимальної свободи наукового
пошуку та можливості споживання суспільством науко-
місткої продукції;
-  ініціюватимемо створення в столиці України Пантеону

Слави і перепоховання на його території Степана Бан-
дери, Євгена Коновальця, Ярослава Стецька, Симона
Петлюри та інших відомих діячів української нації.

здобудеш Українську державу,  або загинеш у бо-
ротьбі за неї!

голова 
конгресу Українських націоналістів  брацюнь с. і.

друкується за електронною версією цвк


