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Передвиборна програма
Української Національної
Асамблеї
Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім і майбутніми
поколіннями, ми прагнемо об’єднати
зусилля українців усього світу для
розбудови сильної, високорозвиненої Української держави.
Наша мета:
• Україна – унітарна, демократична,
правова держава;
• єдиним джерелом влади в Україні
є народ;
• держава створює умови для розвитку особи, а кожен громадянин
України своєю працею приносить
користь державі і народу;
• Вищі посадові особи органів державної влади несуть персональну
відповідальність за результат своєї діяльності перед українським
народом.
Наша ціль – Сила, Порядок,
Добробут!
Сила
Сильна та ефективна державна влада та місцеве самоврядування.
Боєздатна, прикрита ядерним щитом, добре підготовлена і оснащена
армія, що здатна захистити Україну
від зовнішніх загроз
Сильна економіка, заснована на державній і приватній власності, що базується на високих технологіях.

Порядок
Однією із основних проблем,
що стримує розвиток України,
є корупція.
Корупція перешкоджає реалізації
творчого потенціалу та підприємницької ініціативи нашого народу та
змушує наших громадян шукати
кращої долі за межами України. Бюрократичні перепони і зловживання
владою з боку чиновників змушують людей приховувати доходи, відлякують потенційних інвесторів, що
перешкоджає реалізації інноваційних проектів, створенню нових робочих місць та розвиткові економіки України.
Корупція, поєднана з розкраданням
бюджетних коштів і матеріальнотехнічних ресурсів держави, унеможливлює виконання завдань у сфері
національної безпеки і оборони та
забезпечення громадського порядку,
перешкоджає розвиткові економіки,
медицини, науки і освіти, що в кінцевому результаті загрожує існуванню
України як незалежної держави.
Корупція у вищих ешелонах влади та
відсутність незалежного і справедливого суду призводить до винесення
судами неправосудних вироків і рішень. Це дестабілізує суспільнополітичні відносини, не дозволяє забезпечити належний рівень захисту
прав і свобод наших громадян та під-

риває довіру людей до держави.
Подолання корупції та створення
сприятливих умов для розвитку людини, держави і суспільства є одним
із основних завдань, що стоять перед
Українською Національною Асамблеєю як політичною силою.
Для подолання корупції і наведення
порядку в країні ми забезпечимо:
• проведення ретельного кадрового відбору і призначення на посади в судові та правоохоронні органи чесних і принципових професіоналів;
• вирішимо питання належного
матеріально-технічного забезпечення співробітників правоохоронних органів та суддів;
• посилимо відповідальність за корупційні дії і зловживання владою
шляхом прийняття відповідних
нормативно-правових актів;
• створимо незалежну, справедливу і ефективну судову систему та
забезпечимо формування некорумпованого суддівського корпусу, який буде виносити законні та
справедливі вироки та рішення.
Добробут
Ми створимо умови для економічного розвитку України на основі передових наукових технологій та запровадимо економічно обґрунтовані
ставки податків.

Проведемо націоналізацію важливих
стратегічних об’єктів, що забезпечують економічну і національну безпеку України.
Приймемо прості і зрозумілі закони,
які не будуть душити приватну ініціативу, що має сприяти розвиткові малого і середнього бізнесу та створенню нових робочих місць.
Землі сільськогосподарського призначення, ліси та водні ресурси є загальнонародною власністю і не підлягають приватизації.
Держава повинна сприяти розвиткові
талановитої молоді.
Ми перенесемо центр ваги на профілактичну медицину, формування
культури здорового способу життя,
самовдосконалення і самозцілення.
Забезпечимо належну охорону навколишнього середовища і створимо
безпечні екологічні умови для проживання людей, забезпечимо гідні державні пенсії всім, хто впродовж свого
життя трудився на благо України.
Очистимо національний інформаційний
простір від бруду, агресії та розпусти, а
будемо сприяти популяризації культурних, освітніх та наукових програм.
Переважна більшість публічних послуг мають надаватися органами місцевого самоврядування.
Ми змінимо принципи формування
державного бюджету і змінимо розподіл коштів на користь місцевих громад.
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Передвиборна програма
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!
Україна опинилась у тяжкій
соціально-економічній та гуманітарній кризі. Диктатура олігархії, беззаконня і непідсудність багатіїв, зруйноване господарство, «розтоптаний»
зовнішніми кредиторами державний
суверенітет, бідність та відсутність соціальних гарантій, падіння суспільної
моралі – це реальність, яку капіталізм
приніс Україні.
Відмова від соціалістичного шляху
виявилася фатальною помилкою.
Єдиний вихід із ситуації – демонтаж капіталістичних відносин,
спрямування суспільства і держави
в надійне русло соціалістичного
розвитку.
Ми віримо у можливість побудови
демократичного суспільства без експлуатації людини людиною.
Ми прагнемо ліквідації диктатури капіталу і встановлення справжнього
народовладдя.
Ми будемо будувати економіку у
центрі якої – найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб
людей, досягнуте не за рахунок експлуатації, а шляхом раціонального та
ефективного розподілу створених
суспільством матеріальних благ.
Ми пропонуємо народу альтернативу
капіталістичному занепаду – соціалістичне суспільство справедливості та
гуманізму.
У зв’язку з цим ми забезпечимо:
Перемогу над безробіттям, бідністю і
відсталістю
• Конституційне підтвердження права народу на володіння природними ресурсами, землею, виробничими активами. Закріплення за
державою права на їхнє використання в інтересах суспільства.
• Повернення у державну власність
підприємств базових секторів економіки.
• Забезпечення розвитку наукомістких секторів і виробництв. Частка
продукції машинобудування в
структурі ВВП має становити не
менше 30%, частка наукомісткої
продукції – не менше 15%.
• Заборона купівлі-продажу земель
сільськогосподарського призначення.
• Зміцнення державних банків, які
будуть кредитувати промисловість і сільгоспвиробника під низький процент.
• Державна підтримка виробництва
вітчизняних ліків, побутової техніки, одягу та взуття.
• Забезпечення сталого зростання
доходів трудящих. Частка оплати
праці в собівартості продукції – не
нижче 60%.
• Державна монополія на виробництво і реалізацію алкогольних та
тютюнових виробів.

• Державна підтримка кооперативних господарських об'єднань громадян, насамперед – кооперативів селян.
• Забезпечення щорічних інвестицій у розвиток села не менше 7%
ВВП.
• Повне оподатковування офшорних операцій, заборона офшорним компаніям володіти акціями
українських підприємств.
• Перехід до системи прогресивного оподатковування та введення
податків на споживання предметів розкоші.
• Посилення державного контролю
над ціноутворенням.
• Відтворення мережі державних та
комунальних підприємств роздрібної торгівлі, послуг, аптек.
• Щоквартальне індексування прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, стипендій з урахуванням реальної інфляції.
• Встановлення заробітної плати
працівникам бюджетної сфери на
рівні середньої по промисловості.
Надання медикам, працівникам
культури та освіти, які працюють у
державних установах, статусу державних службовців.
• Збереження та розширення соціальних пільг.
• Скасування підвищення пенсійного віку. Забезпечення поваги та
гідного життя ветеранам.
• Змушення приватного капіталу
виконувати соціальні зобов'я
зання (зарплати, відпустки, умови праці робітників, пенсійне
страхування, дотримання екологічних стандартів).
• Повернення трудових заощаджень.
• Конституційне гарантування першочергового фінансування соціальних видатків.
Перемогу над корупцією
• Законодавче закріплення проведення референдумів у вирішенні
важливих суспільних питань.
• Надання профспілкам права законодавчої ініціативи.
• Введення виборності суддів.
• Заборона приватизації державних
підприємств. Введення відповідальності за доведення їх до банкрутства.
• Ліквідація статусу недоторканності для представників влади.
• Жорстке покарання за зловживання владою.
• Скорочення видатків на утримання керівних осіб.
• Прийняття Закону, який унеможливить сімейственість і клановість
кадрів.
• Розширення повноважень Рахункової палати.

• Перехід до формування Державного бюджету «знизу».
Зміцнення державного
суверенітету
• Пріоритет зовнішньої політики –
вступ до Митного союзу, Єдиного
економічного простору, Євразійського економічного союзу.
• Припинення співробітництва із
МВФ. Перегляд всіх нерівноправних міжнародних договорів, у
першу чергу – в рамках СОТ.
• Конституційне закріплення нейтрального та позаблокового статусу України.
• Розроблення нової концепції оборони, яка буде відповідати сучасним вимогам.
• Забезпечення переозброєння армії кращими вітчизняними зразками техніки.
• Забезпечення соціального захисту
військовослужбовців. Надання їм
статусу державного службовця.
Збереження здоров’я українського
народу
• Надання громадянам безкоштовної медичної допомоги.
• Відродження державної мережі
медичних установ, насамперед –
у малих містах та на територіях
сільрад.
• Забезпечення модернізації медичних установ, передусім –
пологових будинків та дитячих
лікарень.
• Забезпечення закупівлі та надання за державний кошт ліків, критично необхідних для збереження
життя громадян України.
• Збільшення державних витрат на
поліпшення умов життя людей з
обмеженими можливостями.
• Забезпечення контролю за
якістю продуктів харчування,
товарів широкого вжитку та
медичних послуг.
• Посилення відповідальності за
екологічним довкіллям.
Доступність якісної освіти
• Повернення до державної безкоштовної дошкільної, середньої,
професійно-технічної та вищої
освіти.
• Забезпечення належного фінансування державних навчальних закладів. Щорічне виділення на
освіту 10% від ВВП.
• Модернізація матеріальної бази
навчальних закладів державної
форми власності.
• Розширення державних замовлень на фахівців виробничих професій. Забезпечення гарантій першого робочого місця для молодих
фахівців та безкоштовного підвищення кваліфікації і перекваліфікації робочої сили.

• Впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, особливо тим, які
працюють у сільській місцевості.
Вирішення житлової проблеми і подолання занепаду ЖКГ
• Розгортання масштабного будівництва соціального житла.
• Надання громадянам житла на правах державної та комунальної оренди без права приватизації, щоб виключити можливість спекуляції.
• Встановлення орендної плати за
житло на рівні не вище 10% від
прожиткового мінімуму, передбачення додаткових знижок для
осіб, які користуються пільгами.
• Зобов'язання роботодавців за
безпечувати житлом своїх працівників.
• Повернення в державну власність
об'єктів ЖКГ. Встановлення тарифів державою відповідно до єдиної тарифної сітки.
• Видатки на комунальні послуги не
повинні перевищувати 10% доходів сім’ї.
• Посилення відповідальності за
афери з житлом.
Моральне оздоровлення
суспільства
• Збільшення чисельності та рівня
фінансування державних культурних установ, бібліотек, книжкових
магазинів, передусім – у малих
містах та сільській місцевості і підвищення рівня соціальної захищеності їх працівників.
• Відродження мережі державних
оздоровчих установ для дітей.
• Заборона пропаганди сексуальної
розбещеності, насильства, расизму, ксенофобії та національної ворожнечі.
• Введення кримінальної відповідальності за героїзацію осіб, які
співробітничали з нацистським
режимом та тих, хто сьогодні пропагує ці ідеї.
• Створення державних ефективних
програм щодо подолання алкоголізму, наркоманії й СНІДу серед
молоді.
• Підтримку канонічної Право
славної церкви і віруючих інших
конфесій.
• Надання через референдум російській мові статусу другої державної.
Тільки Комуністична партія, яка ставить собі за мету ліквідацію диктатури капіталу і бореться за побудову соціалізму, може розв'язати всі питання, що стоять перед суспільством.
Ми повернемо країну народу!
Уперед, до соціалізму!
Перший секретар
ЦК Компартії України П.М.Симоненко
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Затверджена Х з’їздом політичної партії
Всеукраїнське об’єднання «Громада»,
постанова №3 від 4 серпня 2012 року

Передвиборна програма
політичної партії Всеукраїнське
об’єднання «Громада»
Український народ – усе населення
держави Україна, а також українці за
національністю, які проживають в інших країнах (діаспора) і бажають брати участь у культурному, духовному і
економічному розвитку України.
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Громада» – це високоорганізована політична сила лівоцентристського спрямування, яка виступає продовжувачем кращих традицій українських громад і є спадкоємницею соціал-демократичного
руху в Україні, провідниками якого
були Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський.
Партія ВО «Громада» планує побудувати в Україні міцну демократичну
державу з розвинутим громадянським суспільством, донести до кожної української родини, кожного нашого співвітчизника, як в Україні, так і
за її межами, що основою державної
політики має стати Стратегія національного розвитку, яка забезпечить
нашій країні гідне місце у світовому
розподілі праці.
Фундаментальні цінності:
1. Люди – вільні, освічені, працелюбні, здорові і щасливі, такі, що відчувають особисту відповідальність за долю людства і планети.
2. Праця – високопродуктивна, спрямована на виробництво якісних і
необхідних товарів і послуг.
3. Довкілля – повітря, вода, земля,
корисні копалини, інші природні
ресурси, надані всьому людству,
тому повинні бути винятковою
власністю територіальної общини і раціонально використовуватися відповідно до її колективного рішення.
4. Життєдіяльність людей – гармонійне і збалансоване, відповідно
до законів Природи, спільне існування общин з довкіллям.
5. Сенс життя людини – розвиток
індивідуальних творчих, інтелектуальних, фізичних здібностей
людини в процесі спільної праці
з іншими людьми з метою еволюції, поліпшення місця існування для своїх нащадків і майбутніх
поколінь.
Україна в майбутньому – екологічно
чиста країна, діяльність влади якої
спрямована на створення необхідних

умов для вільного всебічного розвитку українського народу і формування нової культури.
Місія:
Створити інноваційну, гармонійну з
природою, модель суспільства ІІІ тисячоліття і розповсюдити позитивний
досвід в інші країни світу через українську діаспору.
Мета:
На базі інноваційного суспільства побудувати в Україні раціональну державу, корисну для народу, сусідніх
країн і людства в цілому.
Головні завдання:
I. Організаційні:
1. Залучити до спільної роботи широкі верстви Українського народу і, в першу чергу, молодь,
оскільки їй жити і працювати в
новій державі.
2. Забезпечити державну підтримку
заходів, пов’язаних з проектуванням і підготовкою до будівництва
екополісу «ІРІЙ-на-Дніпровських
порогах», уздовж русла Дніпра
між Дніпропетровськом і Запоріжжям.
II. У сфері екології:
1. Розробити Стандарти і Критерії
Екокультури, Концепцію раціонального розвитку України відповідно до правил і законів Фізичної
економії. (Екокультура – система
взаємин людей між собою і з довкіллям відповідно до принципів
гармонії і раціонального використання природних ресурсів).
2. Забезпечити умови для створення
Універсальних агроекологічних
районів і Екопоселень в Україні та
за кордоном за участю діаспори.
3. Розробити і впровадити Національну програму переробки та
утилізації відходів життєдіяльності
людей.
4. Організувати систему заходів для
населення з популяризації здорового способу життя та охорони
життєвого простору.
III. У сфері соціального розвитку:
1. Запровадити в освітній процес
просвітницькі програми, що роз-

кривають індивідуальні здібності
особистості.
2. Створити школу молодих вчених з
метою підвищення якості науки і її
віддачі для розвитку держави.
3. Розгорнути широку кампанію руралізації – мотивування переселення жителів міст у сільську місцевість.
4. Створити школу інноваційної архітектури і ландшафтного дизайну
для проектування сучасних будівель, споруд та інфраструктури в
сільській місцевості.
IV. У сфері економіки:
1. Створити систему виробництва і
реалізації екологічно чистої продукції методами Природного землеробства – органічним, біодинамічним, енерго-інформаційним.
2. Створити підприємства для виробництва устаткування, машин,
механізмів, запчастин, необхідних
для Природного землеробства.
3. Створити ремонтно-будівельну індустрію для модернізації та розвитку аграрного сектору з урахуванням особливостей технологій
Природного землеробства.
4. Створити мережу науководослідних інститутів (НДІ), конструкторських бюро (КБ), лабораторій, дослідноекспериментальних підприємств
для розробки, випробувань і постачання на ринок нової техніки
та інтелектуальних технологій.
5. Розвинути культурні, оздоровчі,
туристичні комплекси і рекреаційні зони в районах формування
Екопоселень.
V. У сфері міжнародних
відносин:
1. Створити Національну програму
сприяння розвитку Української діаспори.
2. Надати допомогу діаспорі зі створення Екопоселень і закупівлі в
Україні насіння, його районування, виробництво та продаж посівних матеріалів у своїх країнах.
3. Організувати міжнародні торговельні мережі з постачання екологічно чистих продуктів від українських виробників.
4. Створити освітні центри з поширення передового досвіду і стан-

дартів Екокультури в інші країни
світу.
Умови, які створені для реалізації цієї
Програми:
1. Приблизно 25% світових запасів
чорноземів знаходяться в Україні.
2. Працелюбний народ, історія якого
понад 5 тис. років, починаючи з
Аратти і Трипілля, пов’язана з
аграрною справою.
3. Високий рівень освіти нації.
4. Широко розгалужена мережа діаспори у всьому світі, особливо в
країнах – основних виробниках
зернових культур – Канаді, США,
Бразилії, Аргентині, Австралії, Росії, Казахстані.
5. Зручне географічне розташування
України в центрі Європи.
6. Сприятливі кліматичні, геофізичні
та геологічні умови в даній частині
земної кулі.
7. Дефіцит продовольства на світових ринках.
Очікувані результати від
впровадження Програми
в життя суспільства:
1.	Екологічне очищення території
України – чисте повітря, вода, довкілля; забезпечення населення
екологічно чистими продуктами і
товарами; пропаганда здорового
способу життя і захисту довкілля –
істотно поліпшать якість життя людей і розвиток інтелектуального
потенціалу нації.
2. Будуть створені необхідні умови
для розбудови нової економічної
моделі держави, яка базується на
виробництві та торгівлі на світових ринках інноваційними ідеями, винаходами, новітніми технологіями.
3. Український народ консолідується
навколо своєї місії та мети, відчує
свою значущість і корисність. Це
підніме дух нації в Україні та діаспорі.
4.	Якісно зміниться на краще імідж
держави.
5. Україна посяде гідне місце серед
прогресивних країн світу.
Перший заступник
Голови партії
Всеукраїнське
об’єднання «Громада» ___________
Філяк Ю.В.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПАРТІЇ «РУСЬКИЙ БЛОК»
ДО ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ –
РАЗОМ З РОСІЄЮ!
Влада не виконала передвиборчих
обіцянок – держава перебуває в системній кризі, суспільство – на краю
прірви:
• ціни зростають, олігархи при владі
грабують кожного з нас;
• бізнес знищується податками,
свавіллям чиновників і «людей
влади»;
• немає робочих місць і гідних
зарплат;
• російську мову, замість того, щоб
зробити державною, звели до рівня «мови нацменшин»;
• процвітає хабарництво, корупція,
розбазарювання стратегічних підприємств;
• проголошено «пріоритетним»
прозахідний курс, народу
нав’язали чужі «західні цінності»;
• занепадає економіка, медицина,
наука, культура;
• фашизація суспільства, мовний
шовінізм досягли межі, за якою –
гуманітарна катастрофа…
Успішний розвиток суспільства і добробуту народу потребує припинити
метання між східнім й західнім «векторами».
Стратегічній пріоритет – зближення з
дружніми державами, з котрими у
нас спільні традиції, історія, культура,
духовність, і одна країна, яка простягається від Карпат до Камчатки, від
Криму до Кольського півострова.
Ми – єдине ціле, нероздільна спільнота слов'янських народів, перевірена віками. Поза єдністю з Росією – немає майбутнього!
В ІНТЕРЕСАХ ВСІХ СПІВВІТЧИЗНИКІВ
РУСЬКИЙ БЛОК забезпечуватиме
пріоритети:
• Входження в Митний союз із Російською Федерацією й іншими
державами; спільна з ними побудова Євразійського союзу – єдиного простору культури, науки і
освіти, взаємовигідної виробничої
кооперації, спільного ринку капіталів, технологій, товарів, послуг,
сировинних, енергетичних і трудових ресурсів.
• Державна російська мова – воля
корінного народу, запорука рівноправної інтеграції в Євразійський
простір.
• Підтримка канонічного
Православ’я і єдності Руської Православної Церкви.
• Перехід до парламентської республіки та федеративного устрою за
крайовим принципом, з урахуванням соціально-економічних і етнокультурних особливостей
земель.
• Створення з Російською Федерацією консорціуму з експлуатації
єдиної газотранспортної системи.

• Неприєднання до антиросійських
блоків – НАТО, Євросоюзу.
• Розвиток соціально-орієнтованої
економіки з дієвим стягуванням
податків з олігархічних капіталів.
• Збереження пільг ветеранам і
пенсіонерам за рахунок оподаткування великих капіталів і продуктивного управління державним
сектором економіки.
• В рамках єдиного економічного
простору перехід до спільної
валюти.
• Протидія русофобії, українському
фашизму і етнокультурному шовінізму.
• Безстрокове перебування в Криму
і Севастополі Чорноморського
Флоту – гаранта стабільності на
чорноморськосередземноморському театрі забезпечення миру.
• Конституційне право на друге громадянство.
САМОВРЯДУВАННЮ – ВЛАДУ!
Встановлення реального народовладдя замість бутафорської демократії.
Розширення прав органів місцевого
самоврядування в розподілі бюджету, вирішенні соціальних проблем,
питань організації місцевого господарства, освіти, культури.
Прийняття дієвих законів про місцеві
референдуми.
Кримській Автономії – значне посилення повноважень.
Севастополю – Устав територіальної
общини і Закон про статус Містагероя.
Приватизовані комунальні об’єкти і
землі, що використовуються не на користь місцевих общин, повернути їм
у власність.
Уможливити відкликання громадянами депутатів і чиновників.
БІЛЬШОСТІ – ЕКОНОМІКУ
ДОБРОБУТУ!
Потенціал зростання добробуту людей – економіка, що базується на
можливостях спільного ринку з Російською Федерацією, іншими партнерами в рамках Євразійського союзу.
Виведення держави з фінансової та
політичної залежності від знарядь
глобалізму: ВТО, МВФ, Всесвітнього
банку.
Жорстка боротьба з корупціонерами,
розкрадачами державної власності та
загальнонародного надбання.
Державна монополія на виробництво
та продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Введення прогресивного оподаткування (багаті платять більше).
Зменшення податкового тиску на малий і середній бізнес.
Державне безпроцентне кредитування підприємництва у сферах вироб-

ництва, високотехнологічних розробок, альтернативної енергетики.
Створення умов, щоб працедавцеві
було вигідно легально наймати робітників.
ГРОМАДЯНАМ – СОЦІАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ!
Держава зобов’язана надати громадянину, залежно від потреб і віку:
• роботу чи державну стипендію,
посібник, пенсію, розмір яких гарантував би гідне життя не нижче
дійсного прожиткового мінімуму;
• неоподатковуваний мінімум доходу – не менше 3000 гривень
в місяць;
• безплатну медицину високої
якості;
• забезпечення, зокрема пільгове,
ліками, товарами і послугами для
здоров’я через мережу державних аптек і центрів здоров’я;
• право виходу на пенсію чоловікам – в 60 років, жінкам – в 55, і
надалі працювати без втрати
пенсії;
• доступні земельні ділянки для
житлового будівництва, садівництва, городництва;
• пільгове кредитування житлового
будівництва і молодих сімей;
• якісне забезпечення чистою водою, електроенергією, теплом за
доступними цінами;
• установку газових, водяних, електричних і теплових лічильників за
рахунок постачальників послуг.
НАРОДУ – ЗДОРОВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ!
Впровадження і розвиток екологічних
виробництв, ефективної стратегії охорони чистоти водних ресурсів.
Повна заборона використання ГМО,
інших небезпечних для здоров’я
складових у товарах, що споживаються людьми.
Суворий державний контроль продукції, що виробляється і імпортується, та будь-якої господарської діяльності на предмет їх безпеки для людей і навколишнього середовища.
Рекламу тютюнових виробів, алкогольних і слабко-алкогольних напоїв,
продаж їх неповнолітнім заборонити
та суворо карати.
Посилити контроль за створенням і
роботою закладів, що торгують алкогольними напоями на розлив, їх не
має бути в житлових мікрорайонах,
біля учбових закладів і промислових
підприємств.
Заборонити будівництво в паркових
зонах, приватизацію і передачу для
комерційної діяльності земель заповідників, природоохоронних зон, цілісних історико-культурних і природних комплексів.
Безкоштовний загальний доступ до
зон відпочинку та пляжів.

Будівництво екологічно небезпечних
об’єктів – за рішенням референдумів.
СУСПІЛЬСТВУ – СПРАВЕДЛИВІСТЬ!
Відміна вибіркового правосуддя:
державні посади, багатство та зв’язки
не повинні впливати на рішення в судовій системі.
За неправосудні рішення судді повинні нести відповідальність.
Впровадження виборності суддів місцевих і апеляційних судів безпосередньо жителями відповідних
адміністративно-територіальних одиниць; введення суду присяжних.
Зміни у процесуальне законодавство
на користь громадян:
• відміна судового збору по адміністративних справах;
• встановлення безперечного виконання рішень, прийнятих відносно органів державної влади і місцевого самоврядування та винесених на користь громадян.
ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ –
ДУХОВНУ КУЛЬТУРУ!
Припинення руйнівного для нашої
цивілізації спотворення знань про
минуле нашої єдиної країни, поширення західної псевдокультури і інформаційної експансії.
Заборона поширення ідей фашизму
і нацизму, неонацистських організацій, реабілітації суб’єктів,
пов’язаних з ОУН-УПА, інших посібників гітлерівців.
Ліквідація деструктивних сект.
Зупинення впровадження ювенальної юстиції.
Заборона пропаганди гомо
сексуалізму.
Відмова від реалізації антиправославних проектів, таких як
«єдина помісна українська церква», і
взагалі – від втручання держчиновників в справи Церкви.
Право громадян жити без цифрової
ідентифікації будь-яких форм.
В програму шкільного навчання введення предмету «Основи православної культури».
Історико-культурним пам’яткам минулого – державну охорону та відновлення.
Повернення російської мови в цілісну
систему освіти – від дитячого садка
до вузу, в усі інші сфери життя держави та суспільства.
Збереження та розвинення багатств
руської культури, традиційних духовних, моральних, родинних цінностей, що об’єднують східноправославну слов’янську цивілізаційну спільність.
ЗАХИСТИМО РУСЬКУ ЗЕМЛЮ – ПОКРАЩИМО ЖИТТЯ! ВОЗЗ'ЄДНАЄМО
РОЗДІЛЕНИЙ РУСЬКИЙ НАРОД –
СТВОРИМО ФУНДАМЕНТ
ДОБРОГО МАЙБУТНЬОГО!
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Передвиборча програма
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» (УМ)
«Свобода для розвитку. Створимо Європу в Україні»
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» – це партія гуманістичної
спрямованості. Головна цінність нашої партії – свобода Людини, яка, на
нашу думку, дає можливість кожному
діяти відповідно до своїх здібностей
та інтересів, здійснювати особистий
вибір і нести за нього повну відповідальність.
У кожного з нас є мрії: в них ми вільно пересуваємось країною та за її
межі, сміливо обираємо місце для
відпустки, навчальний заклад для
наших дітей або для себе, отримавши диплом з улюбленої спеціальності, знаходимо високооплачувану
роботу відповідно до неї, користуємось досягненнями цивілізації й
водночас живемо у гармонії з природою та оточуючими. Але повертаючись до реальності, йдемо до корумпованих ВНЗ, де отримуємо нікому
непотрібну спеціальність; їздимо
відпочивати відповідно до бюджету,
а не уподобань, остерігаємось подорожей до Європи, не маючи гарантії
отримання візи.
Ми, представники ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО», зрозуміли: ми хочемо жити в Європі, не
виїжджаючи за межі України. Ми хочемо створити Європу в Україні.
Свою діяльність та програму ми базуємо на філософському вченні великого українського гуманіста Григорія
Сковороди та відповідних цінностях:
Совість
О, солодкий шлях життя, коли совість
чиста!
Г. Сковорода
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 суспільством.
Солідарність
Без ядра горiх нiщо, так само, як i людина без серця.
Г. Сковорода
Передусім солідарність – це відсутність байдужості. Суспільству необхідні діалог і взаєморозуміння. Солідарність – це динамічний розвиток
громадянського суспільства в партнерстві з бізнесом і державою, коли
молоді люди підтримують і допомагають літнім, а дорослі забезпечують
молодим умови для розвитку. Солідарність – це допомога людині у пошуку роботи, створенні умов для перекваліфікації та отримання іншої
спеціальності.

Власність
Безумцевi властиво жалкувати за
втраченим i не радiти з того, що залишилося.
Г. Сковорода

Сьогодення
Бачиш, що свiтло премудростi тодi
входить у душу, коли чоловiк два
єства пізнає: тлiнне та вiчне.
Г. Сковорода

Власність – це соціальний і економічний фундамент реалізації 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 втілення. Без власності людина слабка й беззахисна. Власність є
основою захищеності громадянина.
Держава має створити умови, в яких
кожний може працювати для примноження своєї власності.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» – це Україна громадянського, відкритого, вільного суспільства, заможна, самобутня, безпечна і
щаслива – країна європейського рівня життя, в якій чиновники їздять на
малолітражках та у громадському
транспорті поруч з іншими громадянами, усвідомлюють, що вони обрані, щоб обслуговувати та захищати
своїх громадян. А кожний громадянин має всі умови для гідної роботи
та відпочинку, соціального комфорту
та рівноправної участі в культурному,
соціальному, економічному та політичному житті країни.
Щасливе майбутнє неможливе без
усвідомленого минулого та надійного
сьогодення.

Сьогодення – це стартовий відлік перемін. Неможливо побудувати міцний будинок, не маючи надійного
фундаменту. Забезпечити щасливе
майбутнє – це захистити приватну
власність сьогодні, створити прозорі
та прийнятні умови для можливості
примноження власності чесним шляхом будь-якою родиною чи особою.
УМ пропонує: забезпечити максимальну приватизацію 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.

Майбутнє
Як хто посiє в юності, так пожне
в старості.
Г. Сковорода
Майбутнє – це наші діти. Якщо сьогодні знайдемо в собі сили плекати
здорову, виховану на загальнолюдських цінностях у гармонії з природою, освічену, розумну, гуманну
націю, то вже за десяток років
Україна матиме нову еліту відкритих, щирих, освічених, небайдужих
людей. УМ пропонує та бере на
себе відповідальність – на державному рівні створити систему виявлення змалку задатків і здібностей
дітей, їхньої цікавості до різних видів життєдіяльності суспільства. На
основі виявлених схильностей і талантів маємо сформувати систему
дошкільного, шкільного та позашкільного навчання дітей та молоді; створити всі умови для того,
щоб їхній інтелект розвинувся повною мірою, і вони змогли реалізувати свої найсміливіші ідеї.

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 проростає і на якому
формується сучасне і майбутнє. Найбільш якісна крона не буде ефективною, якщо не матиме надійної опори. Наше минуле – це наша опора.
УМ пропонує й бере на себе відповідальність: повернути народу почуття
господаря на своїй землі, зв’язок з
предками через відновлення реальної історії та правічних традицій нації,
надати можливість ідентифікувати та
прийняти себе; створити та впровадити загальнонаціональну ідею:
сформувати образ Українця, поширити цінності, що стануть підґрунтям
здорової взаємодії членів суспільства, підтримати державні програми,
спрямовані на фізичне, духовне та
психологічне оздоровлення нації.
Крім того, до наших пріоритетів
належать:
• розробка і втілення державної
програми впровадження альтернативних джерел енергії;
• захист навколишнього середовища: впровадження кримінальної
відповідальності за створення
стихійних смітників; законодавче
врегулювання проблеми вирубки
лісів; розробка на державному
рівні програм переробки сміття та
безвідходного виробництва;

• розробка і втілення державної
програми пільгового кредитування
молоді для придбання власного
житла та початку власної справи;
• адаптація доріг, транспорту та
приміщень громадського користування для людей із особливими
потребами.
Любов є джерело всього життя.
Г. Сковорода
Для консолідації та європейського
розвитку України суспільство має
узгодити Концепцію управління, що
стане головним критерієм будь-якої
діяльності чиновників та громадян.
Для нас основа цієї концепції – Любов до України.
Концепція містить конкретні
складові:
1. Турбота про Україну.
2. Знання потреб України.
3. Відповідальність – усвідомлення
неминучості відповідальності як
за свої дії, так і за злочинну бездіяльність – перед собою, родом,
Україною, Богом.
4. Повага до себе, співгромадян,
землі, історії, культури свого народу та інших народів, усвідомлюючи себе як частину великої системи, нащадка прадавньої культури.
5. Взаємопроникнення – розуміння і
сприйняття своєї особистої участі
та важливості в духовній взаємодії
всього українського суспільства.
Концепція управління «Любов до
України» задає напрям державного
мислення, що принесе Європейський
Рівень Життя в Україну. Це дасть нам
змогу:
• подолати історичну роз’єднаність
України та пов’язані з цим суперечності;
• якісно покращити взаємини суспільства і влади;
• покласти край політичним спекуляціям;
• створити умови для швидкого
прогресивного розвитку
економіки;
• унеможливити прояви національної, релігійної, територіальної чи
будь-якої іншої нетерпимості;
• піднести на якісний рівень добрі
та конструктивні взаємовідносини
в суспільстві.
Ми хочемо зупинити
еміграцію. Ми хочемо жити
вдома, як у Європі!
Голосуйте за Україну
Майбутнього!
Голова
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»
С.В.Олійник
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Партії регіонів
ВІД СТАБІЛЬНОСТІ – ДО ДОБРОБУТУ
•2012–2017•
У непростий для світу та України час
Партія регіонів узяла на себе відповідальність за долю держави.
П’ять років «помаранчевого» правління довели Україну до межі економічної та соціальної катастрофи. Від
попередньої влади ми отримали у
спадок: 15% падіння ВВП, 22% інфляції, знецінену вдвічі гривню,
збільшений у 4 рази зовнішній та
внутрішній державний борг, скорочені до критичного рівня валютні резерви Нацбанку. Кабальний газовий
договір спричинив підвищення комунальних тарифів та падіння рентабельності промисловості.
Ми змогли подолати хаос та руїну,
стабілізувати ситуацію і створити
фундамент для реформ.
Партія регіонів пропонує виважену й
реалістичну програму формування
суспільства вільних та заможних
громадян.
Шлях ВІД СТАБІЛЬНОСТІ – ДО ДОБ
РОБУТУ – це шлях національного
прогресу заради нової якості життя
громадян України!
УКРАЇНА – БАГАТОМІЛЬЙОННА ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ
Ми все робимо заради великої
мети – добробуту всіх українців.
Створення належних умов для гідного життя громадян нашої країни –
головне завдання Партії регіонів.
МІЦНА СІМ’Я – ОСНОВА ЗДОРОВОГО
СУСПІЛЬСТВА
Держава повинна дати можливість
молоді «стати на ноги» у своїй країні. Молоді сім’ї отримають доступне
житло завдяки державній іпотеці під
3% річних, за рахунок соціальних
контрактів із роботодавцями.
Допомога при народженні першої
дитини в 2012 році становитиме
28 830 грн., другої – 57 660 грн., третьої – 115 320 грн. Це у два рази
більше, ніж у 2008 році. До 2017
року розмір цих виплат зросте ще
вдвічі.
У кожній області відкриється перинатальний центр, будуть переоснащені пологові будинки.
ОСВІТА – ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ
Якісна освіта сьогодні – це процвітання держави в майбутньому. Покращання якості освіти включатиме:
• забезпечення держзамовленням
щонайменше 75% місць у ВНЗ;
• виплату стипендій на рівні мінімальної зарплати;
• збільшення зарплати освітянам
щонайменше на 20% щороку;
• повну комп’ютеризацію та підключення всіх шкіл до Інтернету.
ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ КОМФОРТНО
І ПРЕСТИЖНО
Кожен українець матиме гідну зарплату та можливості працевлаштування. Будуть створені нові робочі місця
за рахунок:

• 100% компенсації роботодавцю
єдиного соціального внеску при
працевлаштуванні інвалідів, сиріт,
одиноких матерів та людей, старших за 50 років;
• навчання безробітних актуальним
професіям;
• забезпечення молодих спеціалістів першим робочим місцем, стажування студентів із подальшим
працевлаштуванням.
Стабільно зростатимуть доходи громадян, середня зарплата у 2017 році
сягне 8000 грн.
ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ –
ОСНОВА ДОБРОБУТУ
Забезпечимо якісну та доступну медичну допомогу. Гарантуємо:
• середню зарплату в системі охорони здоров’я не менше 8000 грн.
для лікарів та 5500 грн. для медперсоналу;
• зниження цін на ліки першої необхідності на 30%;
• 100% забезпечення ліками хворих
на онкологічні, серцево-судинні
захворювання, туберкульоз, ВІЛ/
СНІД;
• забезпечення всіх сільських районів пересувними амбулаторіями.
Забезпечимо людей з обмеженими
фізичними можливостями належним
лікуванням та необхідними технічними засобами реабілітації.
Створимо умови для здорового способу життя: в кожному регіоні запрацюють нові басейни, стадіони, льодові арени та спортивні майданчики.
ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЛЮДИ
ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
Задля створення гідних умов життя
для людей літнього віку:
• повністю компенсуємо до
2017 року всі вклади Ощадбанку
СРСР до 5000 грн.;
• мінімальна пенсія буде на 20%
вища за прожитковий мінімум;
• суттєво підвищимо розміри пенсій військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів.
КОМФОРТНЕ ТА ДОСТУПНЕ ЖИТЛО
Забезпечимо доступним житлом молоді сім’ї, лікарів, учителів, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів за рахунок щорічного
будівництва 100 000 квартир.
ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ
Поліпшимо екологічну ситуацію за
рахунок:
• завершення будівництва об’єкта
«Укриття» на ЧАЕС до 2015 року;
• 20 000 систем централізованого
очищення питної води;
• будівництва екологічних сміттє
переробних заводів у кожному
регіоні.
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ –
ЗАПОРУКА ВИСОКИХ СОЦІАЛЬНИХ
СТАНДАРТІВ
Партія регіонів приділяє особливу
увагу економічному розвитку країни.

Наша мета – створення в Україні сучасної ефективної економіки.
СУЧАСНА ЕКОНОМІКА
Ми прямуємо до створення
високопродуктивної інноваційної
економіки.
Забезпечимо:
• зростання ВВП – щонайменше 5%
на рік;
• стабільність національної
валюти.
Це буде реалізовано за рахунок:
• поетапного зниження податку на
прибуток підприємств до 16% у
2014 році;
• запровадження податкових канікул для ІТ та інноваційних проектів терміном на 10 років;
• надання вітчизняному виробнику
доступних банківських
кредитів.
ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА,
ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Україна позбудеться залежності від
імпорту енергоносіїв. Ми збільшимо
видобуток власного вугілля, нафти та
сланцевого газу. Розпочнемо розробку шельфових газових родовищ. Розширимо використання енергії сонця,
вітру та води.
Модернізуємо теплоелектростанції
для ефективного використання віт
чизняного вугілля та інших видів палива.
НОВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
Україна повністю забезпечить себе вітчизняними продуктами харчування,
стане потужним експортером продовольства завдяки:
• створенню 1500 сільськогосподарських кооперативів;
• будівництву нових елеваторів,
овоче- та фруктосховищ;
• встановленню ціни на земельний
пай не менше 20000 грн. за гектар
і оренди не нижче 1000 грн. за
гектар;
• розбудові соціальної інфраструктури сільської місцевості (автодоріг, лікарень та шкіл, газифікації
сіл).
•
УКРАЇНІ – СУЧАСНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Розвинена та якісна інфраструктура –
запорука динамічного розвитку економіки. Оновлення інфраструктури
передбачає:
• будівництво сучасних автомобільних доріг, які б дали змогу потрапити з заходу на схід України за 14
годин;
• нове швидкісне залізничне сполучення між столицею та регіонами;
• доступні авіаперельоти для кожного українця;
• реконструкцію та будівництво аеропортів, морських і річкових портів, залізничних вокзалів;
• будівництво нових станцій метро
та розвиток комунального транспорту.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XIV З’їзду ПР
30.07.2012 р.

ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА:
ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА
ТА ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО
Суспільство добробуту забезпечується належним рівнем громадянських
свобод та необхідними зусиллями
влади для гарантування безпеки держави і громадянина.
КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ
Наш пріоритет – можливість людини
вільно розвиватися в усіх сферах. Ми
виступаємо за:
• інтелектуальну свободу;
• свободу слова;
• рівні можливості для жінок та чоловіків в усіх сферах життя;
• законодавче забезпечення права
громадян на рідну мову;
• надання російській мові статусу
другої державної.
СИЛЬНІ РЕГІОНИ – ПРОЦВІТАЮЧА
ДЕРЖАВА
Держава процвітатиме, якщо будуть
потужними її регіони. З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування:
• будуть розширені повноваження
органів місцевого самовряду
вання;
• 60% зведеного державного бюджету – місцевим радам.
ЕФЕКТИВНІ ПРАВООХОРОННІ
ОРГАНИ ТА БОЄЗДАТНА АРМІЯ
Україна повинна мати силові структури європейського зразка. Ми забезпечимо:
• ефективну контрактну армію;
• скасування обов’язкового призову
з 1 січня 2014 року.
УКРАЇНІ – СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ
У міжнародній політиці
виступаємо за:
• збереження позаблокового статусу України – гарантію безпеки
кожного громадянина;
• здобуття асоційованого членства
в Євросоюзі, створення зони вільної торгівлі, зняття візових
бар’єрів між Україною та ЄС;
• посилення економічної співпраці
в рамках зони вільної торгівлі з
країнами СНД;
• стратегічне партнерство з Росією,
США, Китаєм;
• відкриття для України ринків країн «Великої двадцятки» та країн,
що розвиваються;
• реалізацію конкурентних переваг
країни для здобуття права на проведення спортивних та культурних
заходів європейського і світового
рівнів.
НАСТАВ ЧАС ОБ’ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ
ЗАРАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ
ТА ПРОЦВІТАННЯ! ПРОЙДЕМО ШЛЯХ
ВІД СТАБІЛЬНОСТІ
ДО ДОБРОБУТУ РАЗОМ!
ГОЛОВА ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
МИКОЛА АЗАРОВ
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 90
Олійника Костянтина Анатолійовича
Головне завдання народного депутата України, якого обрано до вищого
законодавчого органу країни по одномандатному (мажоритарному)
округу – відстоювання інтересів своїх
виборців, захист їх прав.
Тому в разі, якщо виборці висловлять
мені довіру і оберуть депутатом Верховної Ради України, спрямую всі зусилля перш за все на вирішення нагальних проблем округу, його мешканців, а саме:
• реалізацію конституційного права
людини на працю та своєчасне
отримання заробітної плати, поступове вирішення питання зай
нятості населення шляхом створення нових підприємств
• поліпшення якості медичного обслуговування та матеріальної бази

лікарень, поліклінік
• створення дієвої системи кредитування сільськогосподарських підприємств різних форм власностей
• надання пенсіонерам допомоги в
оформленні державних актів на
право володіння земельними
паями
Завдання Верховної Ради України
бачу в створенні системи законодавства, яка сприятиме розвитку людини, даватиме змогу реалізувати всі
права, визначені Конституцією України, надійно захищатиме ті верстви
населення, які потребують соціальної
допомоги.
У разі обрання народним депутатом буду підтримувати прийняття
лише таких законодавчих актів, реалізація яких крок за кроком поліп-

шуватиме соціально-економічний
рівень життя наших співвітчизників. Це, в першу чергу, закони,
спрямовані на:
• підвищення реальних доходів громадян України, своєчасну виплату
зарплат і пенсій
• захист вітчизняного виробника,
відродження підприємств, створення нових рабочих місць та повне вирішення проблеми зай
нятості населення
• боротьбу з корупцією і хабарництвом у владних структурах, скорочення чисельності бюрократичних інстанцій та чиновників
• зменшення податкового тиску на
вітчизняних виробників та пересічних громадян, спрощення процедури сплати податків

Народний депутат в своїх рішеннях
завжди повинен спиратися на думку виборців, якомога швидше реагувати на їх звернення. У разі обрання буду тісно співпрацювати з
органами місцевого самоврядування задля вирішення життєвих
питань моїх виборців. Зроблю все
від мене залежне, щоб в їх будинках завжди були тепло і світло, щоб
мої земляки мали роботу, своєчасно отримували заробітну плату,
пенсії, субсидії і були впевнені у завтрашньому дні, у майбутньому
своїх дітей.
«___» серпня 2012 року
Олійник Костянтин Анатолійович
_____________

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Болтасової Ірини Віталіївни
1. Досягнення національного консенсусу щодо стратегічних пріоритетів України.
2. Консолідація українського суспільства шляхом подолання як
об’єктивних, зумовлених перебігом історичного процесу, так і
штучних, інспірованих протиріч
регіонального, етнічного, конфесійного, мовного та інших
аспектів.
3. Пропагування переваг консолідації і солідаризації України, акцентування об’єктивної залежності
між рівнем консолідованості українського суспільства та успішністю
кожного громадянина України –
безвідносно до його регіональних, культурних, конфесійних,

мовних та інших ознак.
4. У сфері охорони здоров’я:
• гарантоване надання безоплатної
медичної допомоги усім, хто її потребує; можливість отримання
платних медичних послуг за бажанням;
• державний контроль як за якістю
надання медичної допомоги в лікувальних закладах усіх форм
власності, так і за рівнем цін та
якістю медикаментів.
5. Сприяння молодим сім’ям
у спосіб:
• надання державних кредитів
молодим сім’ям на придбання
житла;
• погашення третьої частки кредиту
після народження першої дитини,

погашення половини після народження другої дитини, повне погашення кредиту при народженні
трьох дітей.
6. Неухильне дотримання пріоритету прискореного створення у сільській місцевості робочих місць,
стимулювання різнопрофільних
видів діяльності, обслуговування,
заготівлі, народних промислів,
мережі послуг, підприємств природної промисловості з високим
рівнем доданої вартості, філіалів
промислових підприємств великих міст тощо.
7. Введення в дію державної програми доступного житла за рахунок
не лише безвідсоткових кредитів
на тривалий термін, а й контролю

за неперевищенням законодавчо
закріпленого рівня рентабельності житлового будівництва.
8. Стипендії мають бути приведені у
відповідність до прожиткового мінімуму.
9. Запорукою державної політики в
інтересах народу і політики, яку
підтримує народ, є дотримання
свободи слова, а також повноцінна діяльність громадських організацій і політичної опозиції.
10. Гарантування роботи за фахом
кожному, хто отримав професію
за державним замовленням.
13 серпня 2012 р.
Болтасова І.В.
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Поляруша Олександра Олексійовича
Україна має шанс не тільки
розв’язати свої власні проблеми та
протиріччя, але й стати взірцем для
інших країн. І цю віру мусить народити нова національна ідея та Український прорив, які стануть предметом
гордості нашого народу.
1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОРИВ
Визначимо пріоритетні наукові
розробки, які є важливими для інтелектуального прориву країни, та
забезпечимо їх повний державний
супровід.
Створимо національну ефективну
систему управління інноваційним
розвитком. Звільнимо від оподаткування кошти, що спрямовуються на
наукові розробки та розвиток галузевої науки.
Кожна дитина отримає вільний доступ до високоякісної освіти незалежно від рівня заможності родини.
Створимо якісну систему незалежного контролю рівня знань учнів, започаткуємо прийняття студентів у
ВНЗ за результатами шкільних іспитів, а вступні іспити скасуємо. Піднімемо стипендії до рівня прожиткового мінімуму.

2. ТРАНЗИТНИЙ ПРОРИВ
Україна повинна скористатися перевагами свого геополітичного розташування. Перетворимо Україну на
міжнародний транзитний коридор,
розбудуємо шляхом державноприватного партнерства автомобільні магістралі і залізницю, побудуємо нові нафто- і газопроводи,
аеропорти, інтегруємося у європейську енергетичну систему, лібералізуємо транзитний режим для пасажирів і товарів.
3. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПРОРИВ
Змінимо пріоритети влади з тіньової
підтримки монопольних корпорацій
на сприяння середньому та малому
бізнесу.
Започаткуємо систему податкових
пільг для банків в залежності від обсягу наданих початковому бізнесу
кредитів та візьмемо на державу частину ризиків від надання «стартових»
кредитів.
Реалізуємо політику зменшення кредитних ставок до європейського рівня.
Перейдемо до системи довгостро
кового (10-20 років) кредитування
бізнесу.

Законодавчо забезпечимо щоквартальну виплату прибутку в повному
обсязі власникам дрібних пакетів акцій підприємств.
4. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ПРОРИВ
Реалізуємо програму енергозбереження та енергетичної незалежності.
Інтегруємося у Європейський ринок
електроенергії, модернізуємо ТЕЦ,
створимо власний замкнений
ядерно-паливиий цикл.
5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОРИВ
Тільки масовий прихід інвестицій в
Україну створить робочі місця. При
побудові нових виробничих потужностей на п’ять років звільнимо обладнання, технології та комплектуючі, аналоги яких не виробляються
в Україні, від податків при імпорті;
запровадимо швидку та без корупції аукціонну систему продажу та
оренди несільськогосподарських
земель.
Передбачимо у соціальнодепресивних регіонах спрощений порядок інвестування та п’ятирічні податкові канікули з метою організації
масового виробництва товарів на

експорт та створення додаткових робочих місць.
6. БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОРИВ
Відновимо виконання програми
«Територія якісного життя». Здійснимо комплексну реконструкцію
міст України з сучасною соціальною
інфраструктурою та дорогами європейського рівня, забезпечимо розвиток іпотечного кредитування на
житло, збільшимо держзамовлення
на соціальне житло. Докорінно реформуємо житлово-комунальне господарство.
7. АГРАРНИЙ ПРОРИВ
Земля належатиме тільки громадянам України, які живуть і працюють
на ній. Власники отримають не лише
сертифікати, а й стануть власниками
реальних ділянок землі. Ефективні
господарі, які орендують с/г землю,
отримають податкові та кредитні
пільги. Перейдемо від несистемного
фінансування села до розробки типових бізнес-проектів з включенням переробки сільгосппродукції.
Такі проекти будуть фінансуватись інвесторами або банками під державні
гарантії.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Червоної Лесі Миколаївни
1. Істотне підвищення дохідної
частини Державного бюджету за
рахунок ліквідації тіньових схем,
на яких паразитують олігархічні
клани.
2. Налагодження інтенсивного загальнонаціонального діалогу
щодо шляхів та інструментів консолідації України.
3. Припинення практики споживацького і варварського ставлення до
ресурсів українського села і землі,
вдосконалення інфраструктури,
комунальної сфери, транспортного сполучення, медичного і
торговельно-побутового обслуговування сільського населення.
4. Підвищення доступності якісної

освіти за рахунок забезпечення
учбових закладів підручниками,
новітнім обладнанням і
комп’ютерами, створення сільських шкільних округів як центрів
навчання та інформаційного обслуговування.
5. Пріоритет народовладдя і самоуправління передбачає свободу вибору народом керівників, а також
можливість будь-коли змінювати
їх більш достойними і компетентними.
6. Держава зобов’язана здійснювати
ефективний соціальний захист
усіх верств населення, а протекціонізм щодо найменш забезпечених категорій населення має бути

чітким пріоритетом діяльності всіх
без винятку гілок влади.
7. За кожен об’єкт приватизації має
бути заплачена в Держбюджет реальна, справедлива ціна. Як назвати цю процедуру відновлення
справедливості – реприватизацією, дооцінкою, мировими угодами чи ще якось інакше – немає
значення.
8. Перетворення, які очікують на
Україну, неможливі за відсутності
відродження духовності, тому суспільна гармонія, висока духовність і мораль набувають статусу
ключових пріоритетів розвитку
України.
9. Пріоритетом розвитком України

має стати високий рівень культури, освіченості і демократії.
10. Малозабезпеченим сім’ям медичне страхування має повністю
сплачуватися державою.
11. Державне стимулювання створення у місті Біла Церква новітнього
науково-освітнього центру на базі
відкриття філіалу університетів
світового рівня, що входять у рейтинг ТОП-500.
12. Розвиток Білої Церкви як туристичного, культурного та краєзнавчого центру країни.
13 серпня 2012 р.
Червона Л.М.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 91
Шарова Володимира Сергійовича
Представляючи округ у Верховній
Раді України, головним вважаю: підвищення життєвого рівня громадян,
консолідацію політичних сил суспільства, посилення ролі і повноважень
регіонів.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створення
нових робочих місць, першочергове
працевлаштування молоді, жінок,
одиноких матерів та сиріт; підвищення соціального захисту безробітних.

Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування, розвитку страхової медицини,
створення амбулаторій сімейного лікаря. Пільгове забезпечення інвалідів ліками.
Зміцнення матеріальної бази шкіл
та дошкільних закладів, факультету
безкоштовної довузівської підго
товки; відкриття комп’ютерних
класів.
Газифікація округу. Встановлення
споживачам лічильників та знижен-

ня розцінок на природний та скраплений газ.
Будівництво артезіанських та побутових свердловин, ремонт водогонів.
Проведення ремонту житлових та комунальних споруд.
Виконання програми будівництва і
ремонту доріг округу.
Чітка організація мережі автобусного
сполучення.
Оздоровлення екології регіону, усунення шкідливих виробництв.
Підвищення ефективності роботи ор-

ганів міліції, особливо з профілактики
злочинності серед неповнолітніх, у
боротьбі з відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому середовищі.
Відродження та побудова православних храмів.
Всі питання вирішуватиму, виходячи з
головного – інтересів громадян.
Впевнений, разом ми зможемо і далі
досягати реальних результатів в оздоровленні економіки округу, підвищенні добробуту людей.

Передвиборча програма
кандидата у депутати до Верховної Ради України
Глоби Анатолія Кузьмовича
1. Високопрофесійна, загальнодоступна та безкоштовна медицина
на усіх рівнях.
2. Не декларування, а реальне, дійсне забезпечення дітей, ветеранів
та пенсіонерів, безкоштовними
медикаментами.
3. Відновлення державної мережі

аптек.
4. Боротьба з корупцією як у медичній галузі так і у державі.
5. Гідна заробітна плата як медикам,
освітянам так і іншим категоріям
населення.
6. Належний соціальний захист та
гідна пенсія пенсіонерам.

7. Підтримка молоді та розвиток
спорту і туризму, молодіжне кредитування.
8. Соціальна рівність громадян.
9. Створення належних умов та підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.
10. Відродження села, створення ро-

бочих місць для жителів села.
Кожне село – це маленьке місто.
11. Доступність до депутата Верховної Ради.
Мій особистий телефон:
(067)749-42-65.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
ДОВГАЛЯ ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
по одномандатному виборчому округу №91
Моя програма дуже проста, вона включає в себе зрозумілі кожному прописні
істини, це насамперед ПОРЯДНІСТЬ,
небайдужість до своїх виборців та до
держави України в цілому.
Будучи багатодітним батьком я знаю
не з чуток життя людей та добре розумію їх потреби.
Тому свій життєвий досвід я хочу втілити в покращання життєвих умов
мешканців сіл, селищ, міст, районів в
цілому, де я мешкаю разом з вами,
де вчаться наші діти, де разом ми ходимо до церви, співаємо пісні, радіємо життю.

Будучи депутатом Колонщинської
сільської ради Макарівського району
Київської області мене знають як людину, що відповідальна за свої вчинки, як справжнього господарника,
людину, яка дбає про місцевих мешканців.
Про це свідчить те, що фактично з
2007-2010 роки по Колонщинській
сільраді побудований новий дитячий
садочок, відремонтований Будинок
культури, пошта, медичний пункт,
проведено освітлення вулиць, відремонтований дах школи, збудовані
нові дороги, та багато іншого.

Можна говорити багато, а роботи
мало, а можна мало говорити, а робити багато для людей!
Будучи безпартійним, я буду дбати
про інтереси людей, а не про інтере
си партії.
Я, Довгаль Олександр Петрович, відповідальний за свої слова, та прошу
вас, всіх громадян, підтримати мене.
Моє висування в народні депутати
України робиться з однією ціллю –
ПОКРАЩИТИ УМОВИ ЖИТТЯ В НАШИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ.
Я ХОЧУ ЗРОБИТИ ОСВІТЛЕННЯ НАШИХ
ВУЛИЦЬ, НОВІ ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ,

НОВІ ДОРОГИ, ВІДРЕМОНТУВАТИ ЛІКАРНІ, ДИТЯЧІ САДОЧКИ ТА ШКОЛИ.
Я не маю шкідливих звичок, та хочу показувати приклад молоді, навчаючи їх
шанувати дорослих, своїх батьків, людей похилого віку, відвертати їх від сигарет та насильства, спрямовуючи цю
енергію в спорт та у відбудову нашого
з вами життя, не забуваючи про духовне життя та традиції нашого народу.
Я здатен оправдати вашу довіру і я
хочу її оправдати.
З повагою,
Довгаль Олександр Петрович
02.08.2012р.

Передвиборча програма
майбутнього депутата Верховної Ради України
по виборчому округу №91
Коноплич Валентини Павлівни
Як депутат Верховної Ради, перше, що
я зроблю, – буду сприяти проведенню
аудиту та поновленню скасованої земельної черги. Кожний, хто бажає
отримати свою законну ділянку, повинен отримати право це зробити.
Продаж землі має відбуватися лише
через відкриті аукціони, а гроші –
надходити у місцеві бюджети, а не в
кишені посередників. Щоб поновити
земельну справедливість, доведеться
скасувати всі непрозорі та незаконні
рішення попередньої влади.
Також я розроблю та прийму програму «Дороги виборчого округу».
Спільно з губернатором області я реалізую цю програму, прийнявши не-

обхідні закони. Відтепер кожен з нас
буде їздити та ходити по асфальті без
вибоїн, грунтові дороги стануть тільки спогадом.
Збільшити парк комунальних автобусів – для безкоштовного проїзду пенсіонерів, учасників ВВВ, інвалідів.
Маршрути міського транспорту треба
оптимізувати так, щоб вони доходили
до найвіддаленіших вулиць.
Хочу впровадити регулярні квартальні звіти мерії перед громадою щодо
результатів своєї роботи.
Для тих, хто має фінансову жилку, я
буду намагатись створити всі необхідні умови, щоб вести власний бізнес. Якщо людина відчула в собі хист

до підприємництва, не злякалася
конкуренції і бажає відкрити свою
справу – честь їй і хвала. Завдання
державних органів – якомога менше
втручатися у її діяльність. Створити в
окрузі сприятливий бізнес-клімат.
Доки будуть існувати монополії
ЖЕКів, доки їм не буде альтернативи – доти у нас будуть неякісні
комунальні послуги з високими
тарифами.
Буду всіляко сприяти тому, щоб продовжували з’являтися об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та вуличні комітети –
органи самоорганізації населення
(ОСН), з чітко визначеними повнова-

женнями. Хай мешканці
об’єднуються і долають диктат
ЖЕКів. Крім того, така схема зробить
тарифи прозорими. А головне – мешканці будуть сплачувати лише за реально отримані послуги.
Близько 70% трубопроводів вимагають заміни. Немає сучасної системи
очищення стоків. Все забруднення,
яке ми скидаємо у воду, повертається
в наші ж організми – разом із питною
водою. Я обіцяю покласти цьому
край!
На вулицях хочу встановити
невеличкі європейські сміттєві
контейнери.
Мої слова продовжаться в діях!
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом №92
Савчука Юрія Степановича
Головне завдання народного депутата України, якого обрано до вищого
законодавчого органу країни – відстоювання інтересів своїх виборців та
захист їх прав.
Тому в разі, якщо виборці округу висловлять мені довіру і оберуть депутатом Верховної Ради України, спрямую всі зусилля перш за все на вирішення нагальних проблем округу,
його мешканців, а саме:
• реалізацію конституційного права
людини на працю та своєчасне
отримання заробітної плати, поступове вирішення питання зай
нятості населення шляхом створення нових підприємств;
• розширення обсягу інвестицій для
створення нових робочих місць;
• газифікацію сіл, які входять до
округу і досі не підключені до мережі газопостачання;
• поліпшення якості медичного обслуговування та матеріальної бази
лікарняних закладів;
• створення та впровадження в
життя районних програм підтрим-

ки материнства і дитинства, молоді, інвалідів, ветеранів, багатодітних сімей;
• відродження мережі підприємств,
які переробляють сільськогосподарську продукцію, що гарантуватиме працівникам сільського господарства збут їх продукції;
• надання пенсіонерам допомоги в
оформленні державних актів на
право власності земельними ділянками;
• домагатися підвищення орендної
плати за землю власникам земельних часток (паїв);
• забезпечувати поєднання аграрного, промислового та фінансового секторів у ефективну господарську інфраструктуру, утворення
земельного банку, доступності
кредитів, розвитку переробного
комплексу сільгосппродукції;
• вирішення екологічних питань, у
першу чергу проблем забруднення русла річки Рось.
У разі обрання народним депутатом
буду підтримувати прийняття лише

таких законодавчих актів, реалізація
яких крок за кроком поліпшуватиме
соціально-економічний рівень життя
наших співвітчизників. Це, в першу
чергу, закони, спрямовані на:
• брати активну участь у створенні
та вдосконаленні Законів з розвитку села та переробної промисловості у сільській місцевості;
• вимагати вдосконалення
пенсійної системи, підвищення
пенсій та соціальних виплат пенсіонерам та іншим верствам
населення;
• активно сприяти вдосконаленню
законодавства щодо збільшення
надходжень коштів до місцевих
(районних) бюджетів;
• створити дієздатну законодавчу
базу щодо забезпечення вітчизняних інвестицій у реальне виробництво, що дасть можливість
створити нові робочі місця;
• зменшення податкового тиску на
вітчизняних виробників та пересічних громадян, спрощення процедури сплати податків;

• рішучу боротьбу з кримінальною,
а особливо – з організованою злочинністю, наркоманією та розповсюдженням наркотиків;
• підвищення рівня медичного обслуговування та соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та
праці, дітей.
Народний депутат в своїх рішеннях завжди повинен спиратися на думку виборців, якомога швидше реагувати на
їх звернення. У разі обрання буду тісно
співпрацювати з органами місцевого
самоврядування задля вирішення життєвих питань моїх виборців. Зроблю
все від мене залежне, щоб в їх будинках завжди були тепло і світло, щоб
мої земляки мали роботу, своєчасно
отримували заробітну плату, пенсії,
субсидії і були впевнені у завтрашньому дні, у майбутньому своїх дітей.
Шановні виборці! Я завжди виконую
все, що обіцяю.
Впевнений, разом ми зможемо і далі
досягати реальних результатів в оздоровленні економіки округу, підвищенні добробуту людей

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу №92
Гученка Петра Федоровича
Дорогі земляки!
Мені не байдужа доля мого рідного
краю та його жителів і України в цілому, тому я прийняв рішення йти на
вибори.
Я не є членом жодної політичної
сили, не підконтрольний жодному
олігархічному клану, тому готовий з
гідністю представляти Ваші інтереси у
парламенті.
Вважаю за необхідне:
Соціальне забезпечення:
1. Повернення віку виходу на пенсію: жінки – 55 років, чоловіки –
60 років.
2. Індексація і повернення заощаджень, втрачених в Ощадбанку в
реальному розмірі, який відповідав купівельній спроможності на
період 1991 року та передача їх в
спадок.
3. Підвищення розміру пенсій та мінімальної заробітної плати.
4. Ліквідація заборгованості по заробітній платі.

5. Соціальний захист інвалідів, ветеранів та дітей війни, учасників бойових дій, ліквідаторів аварії
ЧАЕС.
6. Надання молодим сім’ям доступних кредитів на житло, багатодітним сім’ям – повне його погашення.
Політична сфера:
1. Зняття депутатської недотор
канності та скасування пільг.
Відкликання депутатів за
невиконання передвиборчої програми, за відсутність на
засіданнях.
2. Безкоштовне медичне обслуговування та освіта.
3. Фінансове і матеріальне забезпечення медичних закладів, закладів освіти, культури, правоохоронних органів, армії та соціальні гарантії їх працівників.
4. Зменшення податкового тиску на
малий і середній бізнес та заборона проведення безпідставних перевірок.

5. Боротьба з корупцією та організованою злочинністю. Недопущення
рейдерських захватів.
6. Посилення кримінальної відповідальності за злочини проти особи
та її майна.
7. Довічне ув’язнення та хімічна кастрація за злочини сексуального
характеру проти дітей, людей похилого віку та інвалідів.
8. Створення мобільної професійної
армії та відміна обов’язкового
призову.
По округу:
1. Підвищення розміру виплати селянам за користування їхніми земельними паями. Скасування земельного податку.
2. Підвищення закупівельної ціни
молока у селянина.
3. Подолання безробіття:
• створення нових та підтримка вже
існуючих підприємств по переробці сільськогосподарської продукції;
• будівництво готелів та кемпінгів
на автошляхах загальнодержавно-

4.

5.

6.
7.

8.
9.

го значення; розвиток туристичних маршрутів в окрузі з відвідуванням старовинних храмів, місць
козацької слави.
Забезпечення лікарень приладами для рентген- МРТ-, УЗД- діагностування, томографами, медичним транспортом.
Боротьба з захворюванням на туберкульоз, раком молочної залози та іншими раковими захво
рюванями.
Припинення закриття шкіл, дитячих садків, ФАПів.
Будівництво, реконструкція доріг,
газопроводів, водопроводів, освітлення вулиць, артезіанських
свердловин, бюветів.
Розвиток спорту в регіоні.
Відродження та відбудова храмів,
які були зруйновані радянською
владою, повернення земель та
майна релігійним громадам.

Будьте мудрими в своєму виборі!
13 серпня 2012 року Гученко П.Ф.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 92
Титаренка Віталія Миколайовича
Шановні співвітчизники,
шановні виборці!
Я, Титаренко Віталій Миколайович,
прийняв непросте для себе рішення
балотуватися до Верховної Ради
України у 92 виборчому окрузі. Цього
потребує життя, цього потребує Україна, цього потребує моє бажання врятувати майбутнє наших дітей.
Хочу одразу підкреслити – я йду в депутати особисто, я не є представником жодної політичної сили. Переконаний, що депутатоммажоритарником повинна бути лише
позапартійна людина. Адже лише за
цієї умови буде виконано вимогу про
справжню незалежність народного
депутата України. Вважаю, що «впливати» на роботу народного обранця,
«давати вказівки» щодо голосування
депутата у парламенті можуть лише

ті, хто направив цю людину до Верховної Ради – виборці.
Мої пріоритети щодо політичної
діяльності:
Соціальна політика
Головне завдання соціальної політики в Україні на сьогодні – ліквідація
безробіття. Якщо всі бажаючі зможуть працювати за спеціальністю,
вчасно отримувати велику заробітну
плату, будуть і кошти на підтримку
тих, хто за віком чи станом здоров’я
вже не здатен працювати. З цієї ж
причини я проти збільшення пенсійного віку – потрібно дати молоді
можливість добре заробляти, а люди
старшого віку мають право самі вирішувати, чи хочуть вони працювати.
Економічна політика
Відродження наукоємних підприємств, надання значних пільг таким

сферам як вітчизняне сільгоспмашинобудування, будівництво та агропромисловий комплекс. В ці сфери
протягом десятиріч вкладалися величезні трудові, грошові та інші ресурси, тому починати відродження української економіки потрібно з відродження пріоритетних для України
галузей.
Зовнішня політика
Україна – позаблокова держава, нам
потрібно зберігати нейтралітет. У
цьому відношенні для мене актуальним є приклад Швейцарії – країни,
яка не витрачає сили на політичні
свари, а зосередилася на економіці, і,
як відомо, досягла стабільно високого економічного статусу у світі.
Внутрішня політика
Безлад останніх двох десятиріч пояснюється крім економічних, також по-

літичними причинами. Потрібно відновити значення самоврядування обласних рівнів в Україні. Підсилити
роль депутата-мажоритарника, а в
перспективі – перейти до суто мажоритарної моделі обрання складу парламенту. Потрібно відновити зворотний зв’язок між громадянами та органами влади всіх рівнів.
Шановні громадяни України – виборці виборчого округу № 92! Я обіцяю у
разі мого обрання до Верховної Ради
постійно зустрічатися із вами та звітувати про свою роботу, прислуховуватися до ваших потреб та виконувати
ваші накази!
З повагою
кандидат у народні депутати України
в 92 виборчому окрузі
Титаренко Віталій Миколайович

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 92
Добровольського Володимира Олександровича
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки буду виконувати добросовісно, якісно, керуючись життєвим
принципом «шануй людей, як підіймаєшся угору, бо стрінеш їх, коли
спускатимешся вниз».
Загальнодержавна мета:
Добиватися створення демократичної парламентської більшості для
плідної законотворчої діяльності.
Розробити дієву систему реального
будівництва доріг, а не відмивання
коштів (як це робиться зараз).
Добиватися скасування районних
рад, а їхні повноваження віддати

міським та сільським радам. Що в
свою чергу забезпечить значну економію коштів, підсилення влади на
місцях та збільшить відповідальність
її перед народом.
Розробити систему патріотичного виховання молоді в школах та інших навчальних закладах.
Добиватися створення системи державної підтримки товаровиробників
країни, визначення обґрунтованих
обсягів виділення бюджетних коштів
на виробництво сільськогосподарської продукції.
Добиватися розробки та прийняття
механізму реальної відповідальності

чиновників перед суспільством.
Зниження бюрократичних перешкод
для оформлення документації у всіх
сферах життя.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
Пошук коштів, у тому числі, інвесторів для відродження виробництва та
забезпечення нових, високооплачуваних робочих місць, чим зупинити
міграцію працездатного населення
до великих міст та за кордон. Адже
без молоді на місцях не можливий
ніякий розвиток нашого округу.
Добиватися будівництва артезіанських
та побутових свердловин, ремонт во-

догонів на всій території округу. А не
дерибану залишків водогінної інфраструктури, як це ми бачимо зараз.
Добиватися відродження зруйнованої мережі культурно-побутових закладів сільської соціальної інфраструктури, об’єктів освітянського,
лікувально-оздоровчого та спортивного призначення.
Разом ми зможемо подолати всі негаразди, побудувати гідне наше майбутнє та майбутнє наших дітей.
Я вірю – правда переможе. Слава
Україні!
В.О. Добровольський
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
по ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 93
КНИШа ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА
Я прийняв рішення йти до Верховної
ради, щоб відстоювати інтереси виборців мого округу, перш за все:
• Спільно реалізовувати міські і регіональні програми, спрямовані
на піднесення економіки і поліпшення добробуту мешканців
округу.
• Рішуче боротися з безробіттям.
Забезпечити створення у виборчому окрузі тільки в поточному
році мінімум 500 нових робочих
місць.
• Забезпечувати реальні права і реальні можливості для місцевого
самоврядування.
МОЇ ПОГЛЯДИ І ПРИНЦИПИ
СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ:
• Необхідно законодавчо забезпечити виплату не на словах, а на
ділі всіх боргів по заробітній платі

•

•

•
•

протягом одного року з дня виборів, незалежно від того, де людина працює – на державному, акціонерному або приватному підприємстві.
Будь-які порушення з боку керівництва в цій сфері повинні нещадно каратись. Передбачена кримінальна відповідальність повинна
бути посилена, а відповідна стаття
Кримінального кодексу реально
застосовуватися.
Мінімальні зарплата і пенсія повинні бути обов’язково вище законодавчо встановленого прожиткового мінімуму. Порушники цього
правила повинні притягуватись до
карної відповідальності.
Надати пільги тим підприємствам,
що зберігають робочі місця.
Повернути людям дійсно безкош
товну медицину, безкоштовну
освіту.

ЗАКОН І ПРАВО:
• Кожна людина повинна бути захищена законом. Чиновник, що ігнорує закон і тим порушує права кожної конкретної людини, повинен
нещадно каратись, як злочинець.
• Вулиці без бандитів, і економіка
без спекулянтів і махінаторів. Боровся, і буду боротися з людьми,
що втратили сумління.
СІМ’Я:
• Забезпечити реальні державні гарантії на житло, особливо – для
молодих сімей, матерів-одиначок,
багатодітних сімей, ветеранів війни і праці.
• Створити адресну систему соціального захисту материнства і дитинства, пенсіонерів і інвалідів. На
першому місці – підтримка молоді – від дитячого садка до вибору
професії і забезпечення роботою.

ДУХОВНІСТЬ І ЗДОРОВ’Я:
Суспільство тільки тоді має майбутнє,
коли турбується про своє духовне і фізичне здоров’я. Для цього необхідно:
• Всебічно зберігати і розвивати
систему освіти і виховання, прищеплювати підростаючому поколінню повагу до минулого, бережливе ставлення до святинь, любов
до книги, жагу знань, прагнення
до досконалості.
• Турбуватися про здоров’я громадян, забезпечувати за рахунок бюджетних коштів лікувальні заклади необхідними ліками і обладнанням.
• Проводити активну екологічну політику. Оздоровлювати природу і
міське середовище.
Нам усім потрібна сильна, стабільна і
багата Україна. Ми можемо створити
і зміцнити її тільки своїми власними
зусиллями!

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
КРИЩЕНКО КАТЕРИНИ СЕРГІЇВНИ
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки буду виконувати добросовісно та сумлінно, реалізуючи власну
передвиборчу програму, яку я представляю.
Головним вважаю підвищення патріотизму, духовності, культури в суспільстві, торжество традиційних християнських цінностей, адже лише духовно здоровий народ здатен збудувати міцну та процвітаючу країну.
З цією метою буду:
• сприяти відродженню та побудові
православних храмів на окрузі,
перетворення району на духовний осередок Центральної
України
• сприяти відродженню української
мови та культури. В Україні повинна бути лише одна державна
мова, як головна умова подальшого існування та розвитку української нації
• добиватися захисту національного
інформаційного простору від
впливу іноземних агентів. Ми не
повинні допускати в український
простір українофобську та брехли-

•

•

•

•

•

•

ву інформацію, що підриває нашу
національну безпеку
добиватися захисту підростаючого
покоління від засилля насильства,
порнографії та низькопробної
продукції на телебаченні та
в пресі
добиватися люстрації держслужбовців, звільнення всіх колишніх
комуністів, а також осіб, що хоч
раз затримувалися за хабарі
вимагати державного захисту національної культурної індустрії,
що має спрямовуватися насамперед на підтримку вітчизняного
книговидання, кінематографу та
анімації
добиватися від держави сприяння
консолідації української нації, її історичної свідомості й традицій, а
також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності українців
добиватися того, щоб влада була
українською. Люди з неукраїнською свідомістю не можуть працювати на Україну і повинні бути
звільнені
сприяти захисту дітей від негативного впливу іноземної культури

•

•

•

•

шляхом впровадження в освітніх
закладах уроків патріотичного виховання, православної віри, вивчення українських традицій та
культури. Саме молодь буде скоро
формувати обличчя нової України,
і це обличчя має бути шляхетним
та патріотичним
сприяти розвитку мережі закладів
позашкільного виховання та освіти, спортивних секцій, клубів за
інтересами, зокрема військовопатріотичних
сприяти проведенню літніх
військово-патріотичних таборів
для молоді і дорослих з метою покращання фізичного та духовного
здоров’я українців
сприяти пошуку та реалізація додаткових заходів щодо соціального захисту молоді від алкоголізму,
наркоманії та інших соціально небезпечних хвороб
добиватися зобов’язання осіб, що
йдуть на роботу до державних
структур, приймати присягу на вірність Україні та українській нації,
спілкуватися виключно українською мовою

• сприяти встановленню на окрузі
пам’ятників видатним борцям за
волю та незалежність України
• добиватися збільшення державного фінансування культурних та
мистецьких заходів та продукції,
спрямованих на виховання духовно та фізично здорової нації
• добиватися призначення на посади держслужбовців молодих фахівців за принципами патріотизму
і професіоналізму
• домагатися відновлення в паспорті та свідоцтві про народження
графи «національність». Ми повинні пишатися тим, що ми українці
і про це не треба замовчувати
• добиватися запровадження кримінальної відповідальності за
будь-які прояви українофобії
• скасувати депутатську недоторканність щодо кримінальних та
економічних злочинів
• ухвалити державну програму
енергетичної незалежності
України
• добиватися відновлення в Україні
виробництва ядерної зброї як запоруки національної безпеки та
поваги в усьому світі
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ПО ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 93
МАРТИНЕНКО ТАМАРИ ЯРОСЛАВІВНИ
СІМ’Я – СУСПІЛЬСТВО – ДЕРЖАВА
Протягом всіх років незалежності
влада, незважаючи на колір партійних стягів, веде наше суспільство до
економічної, соціальної та гуманітарної катастрофи.
Розвалено систему управління й правосуддя. Руйнуються засади державності. Знищуються наука, промисловість, культура, освіта, медицина.
Безпрецедентна корупція дозволяє
чиновникам збагачуватися при розкраданні народного надбання. Молодь розбещується пропагандою насильства й бездуховності.
ЩО Я БАЖАЮ ЗРОБИТИ ДЛЯ КРАЇНИ
Для мене влада не самоціль, я йду,
щоб зупинити руйнацію держави та
суспільства.
Свою роботу я побудую на вирішенні
першочергових завдань за такими
пріоритетними напрямками:
Підприємництво
Надавати особисту підтримку кожному підприємцю з виборчого округу,
хто своєю працею робить особистий
внесок у розвиток національної економіки.
Розвивати економіку регіону через
особисте ініціювання, розробку та
впровадження державних та регіо-

нальних цільових програм, основні
зусилля спрямовувати на підтримку
малого та середнього бізнесу, вітчизняного виробника, захист його інтересів на усіх рівнях.
Ініціювати та реалізовувати законодавчі ініціативи, спрямовані на зменшення податкового тиску та адміністративного втручання у справи підприємців, спрощення оподаткування
та звітності при одночасному забезпеченні прозорості, підвищення відповідальності держави за неправомірні дії.

• залучення інвесторів та інвестицій, спрямованих на розвиток інфраструктури села;
• сприяння розвитку підприємницької діяльності на селі та створенні
нових робочих місць;
• вжиття невідкладних заходів до
органів та чиновників, котрі перешкоджають селянину стати власником землі і отримати своє законне майно;
• забезпечення громадського
контролю за виконанням рішень
сільських рад.

Соціально-побутовий розвиток
сільської громади
Останнім часом владою приділялося
вкрай мало уваги проблемам сільської місцевості.
Земля допомагала українцям виживати у найтяжчі часи. Для мене розвиток села – це не тільки сільськогосподарське виробництво, а й збереження нашого коріння, нашої пам’яті,
нашої духовності.
Моя діяльність по виборчому округу
будуватиметься за такими основними напрямками:
• подальше підвищення медичного
обслуговування на селі;
• залучення молодих фахівців до
роботи на селі;

Соціальний захист
Кожен має право на ефективну безоплатну медичну допомогу. Особливу
увагу приділятиму якості медичного
обслуговування населення та боротьбі з корупцією у сфері охорони
здоров’я.
Підтримуватиму ініціативи із запровадження медичного страхування населення за рахунок роботодавців, а
страхування дітей та пенсіонерів пропоную проводити за рахунок державних та приватних соціальних проектів.
Добиватимусь збереження існуючих
соціальних здобутків, зокрема, недопущення скорочення існуючої мережі
медичних, навчальних та дошкільних
закладів.

Вчителі та медики формують майбутнє нації. Тому я виступатиму за запровадження для працівників освіти та
охорони здоров’я статусу державних
службовців.
Із залученням державних коштів відновлюватиму у виборчому окрузі
програму будівництва соціального
житла для молоді, працівників бюджетної сфери, військовослужбовців,
малозабезпечених сімей.
Молодіжна політика
Молодь – майбутнє нашої країни. Я
боротимуться з розміщенням як в друкованих, так і в електронних ЗМІ інформації, що морально калічить нашу
молодь, веде до духовного виродження нації та руйнує українські сім’ї.
Я беру на себе обов’язок надавити
усіляке сприяння в організації працевлаштування молодих фахівців за
отриманою спеціальністю.
Я не обіцяю вам, що власноручно вирішу усі ваші проблеми, але запевняю, що постійно буду відстоювати та
захищати інтереси виборців свого
округу як на місцевому, так і на державному рівнях.
Програма та накази виборців будуть
основою моєї роботи в Верховній
Раді України.

Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом
Шановні співвітчизники!
Я, Смірнов Олександр Володимирович, вважаю, що Україна потребує реформ, які б здійснювалися в інтересах народу. За 20 років незалежності
влада не змогла забезпечити людям
гідний рівень життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно
виправити!
Вихований у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. Ми повинні дати відсіч
зажерливим олігархам, які намагаються провести до Верховної Ради
своїх слухняних маріонеток. До парламенту мають бути обрані чесні та
відповідальні політики, які працюватимуть не для того, щоб набити власного гаманця, а заради добробуту
своїх виборців.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та беззаперечний міжнародний авторитет нашої країни.

Переконаний, що досягти цього можна лише шляхом відновлення законності, подолання корупції та наведення ладу в країні.
Економічна політика влади має ґрунтуватися на принципах свободи підприємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі
здійснення ними визначених законом зобов’язань перед суспільством,
мають додатково стимулюватися
шляхом застосування відповідних інструментів державного регулювання.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики. Податкові
пільги та інші заохочувальні заходи
мають застосовуватися для всіх підприємств, діяльність яких сприяє
зміцненню глобальної конкурентоспроможності України. Державні інвестиції повинні спрямовуватися
лише у проекти, які стануть каталізаторами економічного зростання відповідних галузей чи територій.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адресності матеріальної допомоги, моне-

тизації та систематизації всіх пільг.
Необхідно припинити зловживання
чиновників при нарахуванні пенсій та
визначенні розміру соціальних виплат. Пенсії мають бути підвищені до
80% середньої по країні заробітної
плати, а їх сума повинна встановлюватися відповідно до заслуг людини.
Жінки повинні мати право самостійно обирати, в якому віці йти на пенсію, не втрачаючи при цьому гроші
через зменшення відповідних виплат. Працівники бюджетної сфери
повинні отримувати заробітну плату
на рівні середньої по промисловості,
обов’язково одержувати соціальне
житло, яке переходитиме у їхню власність після 15-річного стажу роботи
на відповідних посадах. Допомога на
дітей має бути збільшена у 2 рази.
Держава має гарантувати безкоштовну та якісну середню освіту, а також
забезпечити всі родини з дітьми місцями у дитячих садочках. Інваліди
повинні мати змогу обирати виробника технічних засобів реабілітації.
Держава має жорстко регулювати
ціни на продукти харчування та ліки
першої необхідності. Сфери науки та

культури мають бути забезпечені цільовим бюджетним фінансування,
відповідні статті бюджети мають бути
захищені від секвестру.
У сфері міжнародних відносин Україна має позиціонуватися як нейт
ральна та позаблокова держава, будуючи двосторонні відносини з іншими країнами на засадах взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва. Збройні Сили України мають
бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науковотехнічного прогресу, щоб гарантувати
недоторканість державного суверенітету нашої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та ліквідації наслідків екологічних катастроф, що стали результатом недбалості влади та хижацького господарювання.
Всі ці принципи мають бути терміново впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити
життя українців на краще!
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Програма
кандидата в депутати до Верховної ради України
ЗАСУХИ Тетяни Володимирівни
ДОБРОБУТ СВОЇМИ РУКАМИ
Звертаюся до вас, поважна громадо
Київщини, як до земляків, бо тут, на
цій землі, народилась і виросла в селі
Пологи Васильківського району Київської області. Мені, як жінці та матері, людині, що удостоєна честі нести
звання Героя України, добре відомі
проблеми й турботи багатьох родин.
Я, так само як і кожен з вас, хочу бачити свою країну квітучою, шанованою у світі, щоб нею пишалися наші
нащадки. Аби ці прагнення збулися,
ми разом з Партією регіонів, розпочали масштабні соціально-економічні
перетворення, які детально відображені у моїй програмі.
Лише за вашої підтримки можна домогтися бажаного й необхідного для
суспільства результату. Впевнена, що
ваш вибір буде свідомим і правильним. Слід пам’ятати, що 28 жовтня
вирішуватиметься, без перебільшення, майбутнє нашої країни – чи буде
вона далі рухатись шляхом політичної стабільності, економічних реформ, посилення соціального захисту
населення, чи знову піде шляхом занепаду. Цього дня стане відомо, чи
судилося відбутися ефективній владі
в Парламенті.

Відповідно до Програми Президента
України В. Януковича «Україна для
людей!» основним пріоритетом в діяльності Партії регіонів є: соціальний
розвиток країни, будівництво нового
житла, підтримка медицини і освітян,
відновлення доріг, відкриття шкіл та
консультаційних центрів.
• ЗНАЮ потенціал нашої землі і нашого народу! Вважаю, що партія,
яка будувалась в умовах складної
політичної й економічної ситуації
в країні, яка двічі пройшла іспит
бути при владі і показувати результат, сьогодні зробить все можливе і неможливе для побудови
сильної держави з могутньою економікою!
• ВПЕВНЕНА в тому, що головна
перспектива нашої країни в селах.
Для реалізації потенціалу потрібно зробити велику роботу, яка направлена на адаптацію наших ресурсів до сучасних ринкових тенденцій, створення законодавчого
підґрунтя. Зобов’язуюсь сприяти в
прийняті Закону «Про ринок земель». Кожен фермер і аграрій

повинен відчути себе господарем
на власній землі та отримувати
достойний прибуток. Добробут
села – це основа, без якої неможлива успішна та заможна Україна.
• БАЧУ розвиток інфраструктури Васильківського, Обухівського районів, м. Обухів та м. Васильків.
• ГАРАНТУЮ розвиток соціальних
програм на Київщині! Сьогодні в
області спостерігається економічне зростання. Стабілізується ситуація на ринку праці. Починають
працювати підприємства, які ще
рік тому використовували скорочений режим роботи та адміністративні відпустки для своїх працівників. На вільні та новостворені
місця працевлаштовано понад 10
тисяч безробітних громадян.
• ЗАПЕВНЯЮ, що Партія регіонів працює й працюватиме так, щоб кожна людина відчувала турботу держави та була впевнена в завтрашньому дні. Я переконана: разом ми
побудуємо сильну та заможну державу, з авторитетом якої рахуватимуться в усьому світі, країну, в якій
пануватимуть верховенство права
та рівність усіх перед законом. Осо-

бливу увагу Партія регіонів приділяє добробуту громадян, подоланню бідності та становленню середнього класу. Кожна національна
меншина повинна мати змогу спілкуватися рідною мовою, на території, що проживає, поважаючи при
цьому державну мову. Пріоритетом зовнішньої політики України
є – ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА
ДОБРОСУСІДСЬКІ ВІДНОСИНИ, ПОЗАБЛОКОВИЙ СТАТУС.
Це – лише частина того, що нам вдалось зробити за короткий проміжок
часу. Попереду ще багато завдань та
планів, які потрібно реалізовувати на
благо мешканців Васильківського, Обухівського районів, м. Обухова, м. Василькова та Київської області в цілому.
• ВІРЮ, що мої земляки зроблять
правильний вибір і ми реалізуємо
наші з вами мрії! Побудуємо процвітаючу Україну та забезпечимо
щасливе майбутнє нашим дітям!
ДОБРОБУТ СВОЇМИ РУКАМИ!
З повагою
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТИ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ,
ГЕРОЙ УКРАЇНИ ТЕТЯНА ЗАСУХА

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА МАРКОВА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА
СПРЯМОВАНА НА:
• консолідацію зусиль центральної
та місцевої влади у вирішенні
соціально-економічних і гуманітарних питань;
• втілення в життя соціальних
ініціатив, спрямованих на
• покращання життєвого рівня
громадян;
• головний пріоритет влади – вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту громадян
країни.
ПРАВОПОРЯДОК:
• посилити боротьбу з організованою злочинністю та корупцією,
незаконним обігом наркотиків,
вуличною злочинністю.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ:
• стояти на захисті малозабезпечених верств населення:
• відстоювати введення спрощеної

системи надання субсидій, яка дозволить 1,5 млн. сімей реалізувати своє право на державний соціальний захист.
• Створювати необхідні умови для
людей з обмеженими фізичними
можливостями, сприяти обладнанню будинків, лікарень, магазинів, владних установ, закладів
культури та зупинок громадського
транспорту пандусами.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
• у пенсійній сфері забезпечити своєчасну та повну виплату
пенсій.
ПІДТРИМКА ДІТЕЙ,
СІМЕЙ ТА МОЛОДІ:
• допомогти створити молодіжний
фонд, який надаватиме кредити
молодим сім’ям для придбання
житла;
• розвивати мережу центрів соці-

альних служб для сім’ї, дітей та
молоді шляхом створення сільських, селищних, студентських соціальних служб для надання вчасної соціальної підтримки та допомоги тим, хто її потребує.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:
• забезпечити всіх хворих на цукровий діабет інсуліном високої якості та високоефективними цукрознижувальними препаратами;
• оновити автопарк машин швидкої
допомоги.
ОСВІТА:
• вирішити питання матеріальнотехнічного забезпечення загальноосвітніх шкільних закладів;
• переглянути цільове призначення
будівель для розміщення дошкільних навчальних закладів
(Проблема – дефіцит місць у дитячих
садочках для дітей дошкільнят);

• бронювати робочі місця для працевлаштування дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського
піклування.
ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ:
• підтримувати розвиток спортивних секцій, організувати шефство
підприємців над спортивними
секціями;
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ:
• посилити контроль за викидами
шкідливих речовин в атмосферу
на промислових підприємствах;
• сприяти збереженню водних ресурсів країни.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА:
• створювати сприятливі умови для
розвитку підприємництва;
• запровадити нові технології енергозбереження у відповідності до
діючої системи житлового фонду;
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ПРОГРАМА
Кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
Михайлівського Юрія Ігоровича
Я, Михайлівський Ю.І., іду на вибори
до Верховної Ради України з метою
змінити життя простих українських
громадян на краще, забезпечити належний соціальний захист всіх верст
населення. В своїй діяльності буду суворо дотримуватись Конституції
України та законів України і вимагатиму цього від владних структур.
Я, як патріот України, розумію те, що
без радикальних реформ в інтересах
народу наша Україна не зможе вийти
на рівень життя європейських країн
та здобути беззаперечний міжнародний авторитет. Буду докладати всіх
зусиль, щоб допомогти внести зміни
в судову систему України, щоб перед
законом були всі рівні: прості громадяни, олігархи, депутати. До українського парламенту повинні прийти
нові, молоді люди з чистими руками і
гарячим серцем тому, що необхідно
повернути довіру до влади. Привести

чинне антикорупційне законодавство
до європейських зразків.
В державі необхідно здолати корупцію та навести лад в країні.
Я гарантую, що в разі обрання мене
народним депутатом, служитиму народу України, а не заможним кланам.
Хочу бачити нашу Батьківщину успішною квітучою державою, де житимуть щасливі, заможні та впевнені в
майбутньому люди.
Економічна політика в державі повинна бути спрямована на розвиток всіх
форм власності і зменшення податкового тиску на бізнес, особливо на тих,
хто створює нові робочі місця, спрощення та подолання корупції та черг
біля владних кабінетів та термінів
отримання дозвільних документів.
Ліквідація бюрократичних перепон у
оформленні соціальних виплат, справедливе нарахування пенсій, належні
виплати на дитину.

Держава має гарантувати молодим
громадянам право на працю і житло
або можливість самостійного будівництва через виділення земельних
ділянок та надання пільгових довгострокових кредитів. Пенсіонерам і інвалідам достойне, а не жебрацьке
життя. Вважаю, що пенсія має призначатися за однаковим принципом і
не залежати від займаних посад, а
від того, яку користь громадянин
приніс державі.
В соціальній політиці особливу увагу
необхідно приділити нашому майбутньому – дітям. Кожна дитина повинна мати право на дошкільне навчання, участь у спортивних секціях та
гуртках дитячої творчості за місцем
проживання.
Необхідно запровадити компенсацію
за проїзд в громадському транспорті
пільговим категоріям населення. Направити зусилля на підтримку мало-

забезпечених, неповних, багатодітних сімей, дітей сиріт через збільшення розмірів соціальних виплат.
Особливу увагу необхідно приділити
здоров’ю населення. Медицина повинна бути безкоштовною, якісною,
доступною. Медичні заклади повинні
бути забезпечені необхідним устаткуванням та лікарськими заходами.
Держава має гарантувати безкоштовну та якісну освіту.
Сфера науки і культури має фінансуватись не по залишковому, а по приорітетному принципу.
В галузі міжнародних відносин наша
держава має будувати двосторонні
відносини як з державами Євросоюзу, так і країнами СНГ на засадах взаємоповаги та взаємовигоди.
Необхідно країні приділяти більше
уваги збереженню довкілля, ліквідації екологічних катастроф, будівництву сміттєпереробних заводів.

Передвиборча програма
Кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
Яковця Юрія Миколайовича
• відстоювати та забезпечувати інтереси жителів округу;
• організувати та відновити зони і
парки для відпочинку шляхом облагородження й облаштування територій, їх озеленення;
• встановити дитячі та спортивні
майданчики;
• налагодити роботу комунальних

служб із збирання сміття, забезпечення теплом та водою, водовідведення, належного освітлення
вулиць та доріг;
• сприяти капітальному ремонту
доріг місцевого значення;
• створювати умови для залучення
молодих спеціалістів на посади
дільничних інспекторів;

• дбати про освітній рівень жителів,
оздоровлення, відпочинок, духовний розвиток дітей, підтримувати
студентів та шкільні колективи
щодо проведення заходів, конкурсів, а також інших форм організації
культурного відпочинку молоді;
• організувати на території
округу регулярний прийом

виборців для вирішення
Ваших проблем.
Вважаю, що:
• головне моє завдання – бути
справжнім виразником інтересів
своїх виборців;
• через депутата виборці мають
право брати участь в місцевому
управлінні.
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Програма
кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Нікітчук Володимир Олегович, вважаю, що завданням будь-якої влади є
створення комфортних умов життя
для своїх громадян, сприятливий клімат для роботи і життєдіяльності підприємств. Влада на місцях повинна
бути ефективною. Це значить з меншими матеріальними і фінансовими
витратами вирішувати питання керування комунальним господарством,
розвитку міста, села, селища та створення сприятливого клімату для роботи промислових підприємств.
Сьогодні нам необхідно перетворити
Ірпінський регіон та КиєвоСвятошинський район в самодостатній регіон, у регіон Київської області
з передовими технологіями і промисловістю, наукою, регіон, комфортний для життя, зі своїм природними особливостями, привабливий
для інвестицій.
Отже, досягнення цих планів я, як
кандидат в народні депутати від 95
округу представляю у своїй передвиборчій програмі:
1. Створення робочих місць. Розвиток промисловості міст та селищ.

Забезпечення роботою усіх. Захистити промислове виробництво – ввести диференційовану
вартість оренди землі, пільгові
кредити й ін. для вітчизняних підприємств, виробників товарів і
промислової продукції. Особливу
увагу приділяти знищуваним підприємствам. Стимулювати випуск
конкурентоздатної промислової
продукції на підприємствах міста.
Сприяти малому бізнесу.
2. Вирішення першочергових проблем: забезпечити всіх черговиків
житлом. Приступити до ліквідації
черги на житло, розселити гуртожитки. Розробити проекти комфортабельного недорогого соціального житла. До ліквідації черги
дозволяти будівельним компаніям будувати житло тільки при наявності в цих будинках квартир
соціального житла.
3. Громадський транспорт. Навести
порядок у роботі громадського
транспорту, розробити оптимальну схему маршрутів та плату за
проїзд.
4. Порядок біля будинків. Розробити
програму упорядкування кожного

двору. (Ремонт асфальтного покриття, дитячі площадки та ін. –
контроль якості робіт зроблять
мешканці будинків). Механізувати
прибирання дворів і вулиць.
5. Реорганізувати роботу житловокомунального господарства. Зробити ревізію комунального господарства – дороги, теплотраси,
електромережі, водопроводи, каналізація. Інвентаризація житлового фонду – стан будинків, зношеність. За підсумками розробити
програми по приведенню їх у порядок. Упорядкувати систему фінансування структур, що роблять
послуги в житлово-комунальному
секторі. За рахунок упровадження
матеріалозберігаючих, енергозберігаючих технологій, удосконалювання системи технічного контролю, реструктуризації керування
знизити вартість комунальних послуг. Підвищити зарплату комунальним працівникам.
6. Охорона здоров’я. Організувати
мережу комунальних недорогих
аптек для пенсіонерів і чорнобильців, проводити профілактичні
огляди, упорядкувати лікарні,

оснастити їх новітнім устаткуванням, поліпшити роботу швидкої
допомоги. Підвищити заробітну
плату медичним працівникам.
7. Боротьба з чиновницьким бюрократизмом, спробами корупції.
Повна гласність про роботу обласної адміністрації, міських, сільських та селищних рад, мерів міст,
сільських та селищних голів. Проводити суспільні слухання по бюджету і проблемних питаннях
кожного населеного пункту. Залучати до рішення пекучих питань
усіх, хто бажає. Робити регулярний звіт за використані кошти, публікувати інформацію про вартість проектів, конкурсів і т. д.,
прізвища виконавців.
Реалізація такої програми розвитку
Ірпінського регіону та КиєвоСвятошинського району дозволить
вирішити задачу і на обласному рівні:
скоротить дотації з бюджету та знизить податковий тиск. Окрім того, це
дійсно буде результат тяжкої, але
приємної праці з облаштування дійсно комфортного, належного життя
для наших громадян.

Програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 95
Гавриленка Романа Павловича
Шановні співвітчизники!
Я, Гавриленко Роман Павлович, вважаю, що Ірпінський регіон та КиєвоСвятошинський район – це наш з
Вами спільний дім, в якому нам
жити, працювати та виховувати майбутнє покоління. Станьмо нарешті
господарями у ньому!
Я, як кандидат від 95 виборчого округу на виборах до Верховної Ради
України пропоную Вам свою програму наведення порядку в кожній галузі та вирішення суспільних проблем у
нашому регіоні.
Для реалізації цієї мети вважаю за
необхідне:
В управлінській сфері:
• введення конкурсної системи
формування керівної складової
управлінського персоналу;
• впровадження звітів керівників
відповідних управлінських структур перед громадою про результати їхньої діяльності протягом року;
• введення системи відповідальності управлінців у випадку допущення ними дій, які суперечать інтересам громадян та йдуть врозріз із поняттями моралі та честі.
В економічній сфері:
• створення абсолютно прозорих
механізмів формування місцевого
бюджету;

• зняття всіх необґрунтованих адміністративних обмежень, що заважають розвитку малого та середнього бізнесу, особливо в сфері
побутових послуг, соціального захисту, культурної, видавничої та
мистецької діяльності;
• створення інвестиційного фонду
по підтримці малого підприємництва та розробка системи позик
для підприємців;
У містобудівництві та транспортних
сферах:
• на основі проведення детального
аналізу стану існуючого житла, як
комунального і соціального, так і
комерційного, майнових та фінансових можливостей черговиків на
його отримання, необхідних коштів на реконструкцію тих будівель, які їй підлягають, зробити
розрахунки фінансовоекономічних завдань по будівництву житла, реалізація яких дозволить забезпечити зростаючу динаміку задоволення житлом тих, хто
його потребує;
• виконання дій щодо стимуляції
розвитку побудови житла за рахунок пільгового кредитування молодих сімей на ці потреби;
• надання дозволу на забудову ділянок землі за межами забороненої

зони лише після пред’явлення забудовником згоди мешканців будинків, які територіально проживають у зоні майбутньої забудови;
• проведення детального аналізу
стану всіх транспортних засобів,
визначення часового і сезонного
навантаження на них та їх пропускної спроможності.
У соціальній та побутовій сферах:
• розробка соціального паспорта
Києво-Святошинського району
та Ірпінського регіону з визна
ченням:
а) переліку соціальних об’єктів,
що вимагають будівництва чи реконструкції, з метою забезпечення максимальної рівності надання соціальних послуг усім мешканцям;
б) створення місцевих фондів
соціального захисту громадян,
які його потребують у нагальному плані, з відповідним бюджетом для надання оперативної допомоги;
в) забезпечення реалізації соціальних гарантій, передбачених діючим законодавством, для окремих
категорій населення, таких, як ветерани та інваліди війни та праці,
чорнобильці-ліквідатори тощо;

• відновлення системи безкоштовних гуртків та закладів для заняття
фізичною культурою і спортом дітей та підлітків;
• проведення на конкурсній основі
комерціалізації житловоексплуатаційних підприємств,
сприяння мешканцям регіону у
створенні кондомініумів із закріпленням за ними прибудинкових
територій.
У гуманітарній сфері:
• вирішення протягом одного року
питання стовідсоткового забезпечення шкіл нашого регіону необхідними підручниками за рахунок
додаткового замовлення недостаючої кількості й сплати їх вартості
за рахунок місцевих бюджетів;
• підвищення заробітної плати освітянам, працівникам культури та
бібліотек;
• розробка програми створення на
території Києво-Святошинського
району та Ірпінського регіону
зони сприяння розвитку мистецтв, народної творчості та промислів, художньої культури та
книгодрукування.
З вірою та любов’ю до Вас і надією на
співпрацю!
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Програма кандидата
у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Плоська Ольга Геннадіївна, вважаю, що йду на вибори до Верховної
Ради України 28 жовтня, щоб робити
конкретні справи та виконати обіцянки перед виборцями Ірпінського регіону та Києво-Святошинського району,
гідно представляти інтереси всієї територіальної громади.
Я маю намір виконати наступне:
• Всі сили, енергію і владу використаю, щоб зупинити корупцію, розкрадання комунальної й державної власності. Введу жорсткі міри
покарання включно для працівників прокуратури, судів, міських,
сільських та селищних депутатів
за корупцію, розкрадання й не виконання своїх обов’язків.
• Наш регіон потребує упорядкування системи податків та зборів.
Необхідно забезпечити збалансованість соціально-економічного
розвитку всіх населених пунктів, з
урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних

і демографічних особливостей.
• Забезпечити залучення закордонних інвестицій на вигідних умовах
для розвитку Ірпінського регіону
та Києво-Святошинського району
та виборців.
• Негайно зупиню будівництво в зелених зонах. Будуватись будуть
тільки нові мікрорайони з автономною інфраструктурою.
• В першу чергу проведу роботи по
ревізії й капремонту інженерних
мереж життєзабезпечення всіх
населених пунктів (теплопостачання, вода, газопроводи, кана
лізація).
• Наведу порядок в поліклініках, лікарнях для підняття рівня обслуговування й матеріального забезпечення.
• Потрібно налагодити роботу комунального транспорту, встановити нові маршурути, знизити ціни
на проїзд.
• Збережу й розвиватиму промисловість нашого регіону, будуть

•

•

•

•

•

створюватись нові робочі місця в
сфері інноваційних технологій.
Покінчу з проблемою працевлаштування громадян.
Роботу чиновників оцінюватимемо за результатами вирішення
проблем громадян.
Замість «дерибану» будуть введені чіткі, прозорі процедури розгляду земельних, майнових та фінансових питань.
Жоден чиновник, який взяв хабар
або використав службове становище у власних цілях, не буде працювати у міській, сільській чи селищній раді.
Ми забезпечимо додаткове фінансування охорони здоров’я,
спорту та екологічних програм.
Будемо сприяти формуванню у дітей і молоді навичок здорового
способу життя, відновимо систему
безоплатних гуртків та секцій за
місцем проживання.
Поборемо злочинність, наркоманію, у нашому регіоні.

• Запровадимо конкуренцію при
будівництві житла та знизимо ціни
на житло. Втілимо програму будівництва соціального житла для
малозабезпечених сімей.
• Ми припинимо хаотичну забудову
міст та усунемо нерівність розвитку центру і околиць. Житлові
комплекси будуватимуться тільки
з об’єктами соціальної інфраструктури. Всі найважливіші новобудови споруджуватимуться тільки після громадського обговорення.
• Переглянемо застарілі схеми дорожнього руху, які паралізують
місто, та запровадимо пріоритетний розвиток екологічних видів
транспорту.
Ці мої наміри щодо конкретної роботи
в нашому регіоні повністю відбивають
думки та настрої наших громадян,
тому, сподіваюсь, що спільними зусиллями Ми зможемо подолати непрофесійність та корупцію, що стоять на шляху до процвітання Ірпінського регіону
та Києво-Святошинського району.

Програма кандидата
у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні співвітчизники!
Я, Черток Сергій Петрович, вважаю,
що сьогодні Ірпінський регіон та
Києво-Святошинський район активно
розвиваються, перш за все, завдяки
наполегливій праці звичайних людей.
Але при цьому якість життя самих
громадян істотно погіршується, що
спонукає мене до конкретних дій.
Моя програма кандидата у народні
депутати від 95 виборчого округу
спрямована на те, щоб:
1. збільшити дохідну частину місцевих бюджетів та обсягів фінансування всіх сфер життя міст, сіл та
селищ;
2. збільшити розмір надбавок до
пенсій та заробітної плати та забезпечити їх своєчасну виплату;
3. вирішення житлових проблем.
Якими я бачу шляхи досягнення цих
планів:
По-перше, треба поставити надійну
огорожу на шляху розкрадання бюджетних коштів задля того, щоб через декілька років ми змогли збільшити доходи місцевих бюджетів удвічі, пропорційно збільшуючи фінансування ключових сфер життя наших
мешканців.

По-друге, місцеві бюджети треба переглянути в бік збільшення пенсій,
надбавок до заробітних плат медиків
та вчителів до 100%.
Підвищення заробітної плати – потужний стимул для розвитку економіки. Треба забезпечити реальну оцінку
вартості праці наших громадян, яка
сьогодні є в 4-6 разів нижчою, ніж у
країнах Європейського Союзу, і втричі
нижчою, ніж у колишньому СРСР.
За п’ять років ми доведемо мінімальну заробітну плату до двох прожиткових мінімумів, щоб сім’ї з дітьми, навіть з мінімальними доходами, могли
жити повноцінним життям, а не витрачати все зароблене тільки на харчування та оплату комунальних послуг. Необхідно ліквідувати таке ганебне явище як бідність працюючих.
Ми зупинимо шахрайство, яке здійснює нинішня влада навіть з тими копійчаними зарплатами, які є зараз. Жоден працюючий українець не отримуватиме зарплату, меншу за мінімальну – зараз таких понад мільйон. Чоловіки й жінки матимуть рівні шанси для
професійного і службового зростання.
Ми зупинимо обкрадання працівників бюджетної сфери, їхня заробітна

плата відповідатиме їх суспільному
значенню.
Ми здійснимо осучаснення, справедливий перерахунок пенсій на основі
середньої заробітної платні, починаючи з 2009 року. Розмір пенсії буде
підвищено в середньому на 334 гривні і буде залежати від двох чинників:
трудового стажу та заробітку. Для
того, щоб відбулися ці зрушення, абсолютно непотрібно підвищувати
пенсійний вік чи пенсійний стаж, як
це зробила нинішня влада. На першому етапі додаткове фінансування
Пенсійного фонду надійде від скорочення необґрунтованих витрат на
утримання органів державної влади,
продажу 10 з 13 державних резиденцій, скасування усіх пільг для народних депутатів та чиновників, продаж
автопарку державних установ, ліквідації корупційних схем в державних
закупівлях.
Вирішення житлових проблем можливе через суттєве зниження вартості
нерухомості за рахунок збільшення
обсягів житлового будівництва в цілому та соціального житла включно; забезпечення соціальним житлом всіх,
хто стоїть на квартирному обліку;

компенсації частини орендної плати
за житло для молодих сімей.
Необхідно усунути нинішню монополію на надання комунальних послуг.
Люди отримають право платити обґрунтовані ціни та обирати тих, хто
забезпечить найкращу якість послуг
за найнижчою ціною.
Ми впровадимо механізми компенсації цін на продукти харчування, товари першої необхідності, дитячі товари та лікарські засоби для малозабезпечених родин.
Для забезпечення потреб коммунального господарства, дитячих та
освітніх закладів, лікарень, закладів
соціальної сфери буде використовуватися дешевий газ чи альтернативні
види палива винятково внутрішнього
видобутку. Це зумовить встановлення обґрунтованої ціни на комунальні
послуги й ліквідує можливість спекуляцій на цьому питанні.
Ці пункти я визначив пріоритетними
для себе і для округу, в якому балотуюсь. Це конкретне бачення проблем
та можливі шляхи їх подолання, за
які, я сподіваюсь, ми візьмемось разом з вами!
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України по виборчому округу № 96
Жирікова Іллі Андрійовича
Якщо виборці довірять мені представляти округ у Верховній Раді України, свої депутатські обов’язки виконуватиму добросовісно.
Головним вважаю: підвищення
життєвого рівня громадян, консолідацію політичних сил суспільства, посилення ролі і повноважень
регіонів.
З цією метою буду:
Добиватися створення демократичної парламентської більшості для
плідної законотворчої діяльності.
Впроваджувати адміністративну реформу заради чіткого розподілу повноважень усіх гілок влади, відповідальності її перед народом, підвищення ролі органів місцевого самоврядування.
Продовжувати реформування на селі,
домагатися підвищення орендної
плати за землю; забезпечувати поєднання аграрного, промислового та фінансового секторів у ефективну господарську інфраструктуру, доступнос-

ті кредитів, розвитку переробного
комплексу сільгосппродукції.
Підтримувати економічне партнерство з Росією та країнами СНД.
Захищати вітчизняного товаровиробника, сприяти розвитку внутрішнього
ринку.
Добиватися збалансованої цінової
політики, державного регулювання
цін на товари і послуги.
Домагатися підвищення пенсій, які б
залежали від стажу роботи, умов праці, зарплати, та відповідали б прожитковому рівню.
Стояти на захисті прав ветеранів вій
ни та праці, інвалідів, багатодітних сімей. Зроблю все для спрощення процедури отримання субсидій.
Рішуче боротися із заборгованістю та
несвоєчасною виплатою заробітної
плати. Це – ганьба керівникам підприємств та виконавчій владі. Для захисту Вашого конституційного права
буду домагатися звільнення таких ке-

рівників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Сприяти поверненню грошових
заощаджень, їх реструктуризації,
включаючи розрахунки за комунальні та соціальні послуги, придбання
товарів.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створення нових робочих місць, першочергове працевлаштування молоді, жінок,
одиноких матерів та сиріт;
підвищення соціального захисту безробітних.
Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування, розвитку страхової медицини,
створення амбулаторій сімейного лікаря. Пільгове забезпечення інвалідів ліками.
Зміцнення матеріальної бази шкіл та
дошкільних закладів.
Завершення газифікації округу.
Будівництво артезіанських та

побутових свердловин, ремонт
водогонів.
Проведення ремонту житлових та комунальних споруд.
Виконання програми будівництва і
ремонту доріг округу; чітка організація мережі автобусного сполучення.
Оздоровлення екології регіону, усунення шкідливих виробництв.
Підвищення ефективності роботи органів міліції, особливо з профілактики
злочинності серед неповнолітніх, у
боротьбі з відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому середовищі.
Відродження та побудова православних храмів.
Всі питання вирішуватиму, виходячи з
головного – інтересів громадян.
Впевнений, разом ми зможемо і далі
досягати реальних результатів в оздоровленні економіки округу, підвищенні добробуту людей.
Ілля Жиріков

ПРОГРАМА КАНДИДАТА
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД ВО «БАТЬКІВЩИНА»
ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №96
Я, Кандиба Олександр Володимирович, підтримую встановлення влади
народу над Президентом і депутатами через закони про імпічмент президента Януковича та закон про відкликання народного депутата, якщо
останній не виконує своїх
зобов’язань.
Усвідомлюючи свою відповідальність
перед Українським народом і
Об’єднаною опозицією «Батьківщина», яка висунула мене кандидатом в
народні депутати України, беру на
себе такі зобов’язання:
1. Вступити до фракції Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» у Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії мандату,
наданого мені виборцем.
2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримінальну
відповідальність за голосування
картками інших депутатів.
3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на виконання Програми Об’єднаної опозиції, зокрема за закон про процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та
за закон про відкликання народного депутата.
4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікувати у ЗМІ

регулярно, раз на рік свою декларацію про доходи та видатки.
У разі невиконання цих зобов’язань
присягаюся написати заяву про складання депутатських повноважень.
Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які запропонувала Об’єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна влада, Гідне життя.
Я зроблю все від мене залежне, щоб
звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, усіх політичних в’язнів, припинити політичні репресії.
Кожен громадянин країни достойний
гідного життя, повинен мати можливість працювати і гідно заробляти.
Тому я підтримую Програму стимулювання економіки Об’єднаної опозиції.
Людина має отримувати зарплату,
яка відповідає сучасним потребам:
прожитковий мінімум і мінімальна
заробітна плата будуть доведені до
2400 грн., зарплата бюджетників
буде збільшена щонайменше вдвічі.
Будуть встановлені однакові правила
нарахування пенсій для всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде
залежати від трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.
Ми гарантуємо усім доступність до
якісної, сучасної освіти, встановимо

законом обсяг медичних послуг, які
надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно
бути багатих посадовців, їх пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади будуть скорочені
удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати
їх. На посади суддів мають прийти
молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я зроблю все можливе для захисту
української мови як основи державності. Я бачу Україну повноправним
членом Європейської спільноти і працюватиму для цього.
Я беру на себе зобов’язання перед
своїми земляками домогтися:
В цілому по округу:
1. Повернення незаконно вилучених
земель у власність громадян
2. Вирішити проблему з газифікацією населених пунктів

3. Розробити комплексну програму з
навчання та виховання молоді
В місті Вишгород та Вишгородському
районі:
1. Повернення незаконно вилучених
земель у власність громадян
В м.Буча:
1. Будівництва спорткомплексу для
дітей та дорослих в м.Буча
В Іванківському районі:
1. Вирішити проблему відсутності
очисних споруд каналізаційних
стоків в смт Іванків
В м.Славутич:
1. Забезпечити соціальний захист,
пільги та гарантій ліквідаторів,
працівників та пенсіонерів ЧАЕС
2. Відновлення діяльності спеціальної економічної зони «Славутич» з
метою стимулювання соціальноекономічного розвитку міста Славутича та України в цілому
В Бородянському районі:
1. Розробити програму розвитку
сільського господарства
В Поліському районі:
1. Збільшити кількість дошкільних
закладів
2. Створити нові робочі місця для
молоді
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Передвиборна програма
кандидата у народнi депутати України від партії «УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 96 одномандатному виборчому округу
Крейніна Дмитра Олександровича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Я як фаховий юрист чітко розумію алгоритми організації роботи місцевих
та державних органів влади. Мій досвід роботи депутата обласної ради
дозволяє ретельно вивчити проблеми округу та запропонувати реальні
та ефективні рішення.
Проблеми нашого округу, що потребують вирішення:
• Недостатність медичних закладів
та обладнання;
• Недоступність до водних ресурсів,
у зв’язку із свавіллям владних посадовців;
• Складний стан навколишнього середовища після Чорнобильської
катастрофи;
• Бідність.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і
безправ’я громадян стримує нормальний розвиток Київської області
та країни загалом.
Щоби змінити цю ситуацію,
у фракції партії УДАР у Верховній Раді
я спрямую зусилля на такі напрямки:
І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ

Провести антикорупційну люстрацію.
Звільнити корумпованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців,
суддів і прокурорів.
Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх рівнів –
кошти підуть на розвиток громади, а
не в кишені чиновників.
ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ
ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ
Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий 150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парламентом.
Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадяни на референдумі
зможуть скасовувати рішення органів влади та місцевого самоврядування, а також відправляти у відставку голову місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкової,
прокурора, суддю.
ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць
для молоді на підприємствах та установах. Справедливе надання молоді
доступного житла.
Реальна рівність доходів і можливос-

тей працевлаштування для жінок і чоловіків.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ
ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання
у громаді. 100% податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на
нерухомість будуть залишатися на
місцях. Розподіл інших податків буде
забезпечувати фінансування всіх потреб громади. Нульова ставка податку
на прибуток – для новостворених підприємств на 3 роки; для створених на
депресивних територіях – на 5 років.
За рахунок цих коштів ми створимо
систему медичних закладів та окрузі,
проведемо газифікаю й, звісно, покращимо якість доріг для жителів.
Ми беремо на себе відповідальність
за реалізацію важливих програм
комплексного розвитку округу:
• Фельдшерсько-акушерські пункти
та сільські амбулаторії – першочергове завдання для нашої команди на окрузі;
• Відкрити транспортне сполучення,
автобусні маршрути міста Вишгород, міста Буча, Славутича, Бородянського, Вишгородського, Іванківського, Поліського районів.;
• Провести реконструкцію доріг
міста Вишгород, міста Буча, Сла-

•

•
•

•

вутича, Бородянського, Вишгородського, Іванківського, Поліського
районів.;
Вирішити проблеми ландшафтного впорядкування, водо- та газопостачання міста Вишгород, міста
Буча, Славутича, Бородянського,
Вишгородського, Іванківського,
Поліського районів.
Підтримка шкіл та програм дозвілля для наших дітей;
Забезпечити ремонт шкіл міста
Вишгород, міста Буча, Славутича,
Бородянського, Вишгородського,
Іванківського, Поліського районів;
Організувати безкоштовне довезення дітей до школи.

V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Гідні доходи. Кожен працюючий, не
економлячи на харчах та одязі, на місячну зарплату зможе купити холодильник або пральну машину; пересічна сім’я протягом 3 років матиме
змогу придбати автомобіль, про
тягом 10 – житло у місцевості
проживання.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо!
Настав час УДАРу!

Передвиборча програма
кандидата у народні депутати
По одномандатному виборчому округу №96
Палатного Сергія Ігоровича
Шановні виборці! Вийти з біди можливо лише, реалізуючи в Україні курс
на лібералізм з людським обличчям.
Вихід із цього становища – тільки через активну позицію кожного громадянина, боротьбу за свої права. Завжди стояв і стоятиму на цьому.
В разі обрання мене народним депутатом, буду боротися всім за сім першочергових завдань.
1. За чесну владу, підзвітну народу!
За відповідальність перед народом Президента, Уряду і парламенту. Запровадження прямих виборів керівників областей і районів, їх підконтрольність населенню. Очищення влади від корупціонерів і хабарників.
2. Відродження виробництва, забезпечення людей роботою, достатньою зарплатою, пенсією, надійним соціальним захистом.

За рахунок відродження виробництва, зниження податків, реалізації
програм імпортозаміщення, наведення ладу в енергокомплексі, повернення обленерго в державну власність, припинення крадіжок газу, нафтопродуктів, електричної енергії, запровадження держмонополії на виробництво і торгівлю алкогольними
та тютюновими виробами:
• встановимо середню заробітну
плату в розмірі не менше двох
прожиткових мінімумів
• пенсії та інші соціальні виплати
повинні бути не нижчі 1,5 прожиткового мінімуму
• не допустити збільшення пенсійного віку, все зроблю для збереження
пільг ветеранам війни і праці, чорнобильцям, доступну медичну допомогу всьому населенню.
3. Селу – державну підтримку!
Торгувати хлібом, а не землею!

Збереження єдиного фіксованого податку, надання доступних довгострокових кредитів, гарантованого вигідного держзамовлення, ліквідації диспаритету цін, відновлення зрошення.
Відродження сільських шкіл, клубів,
дитсадків, фельдшерських пунктів,
лікарень.
4. Комунальні платежі – посильні та
виправдані!
Обмеження законом комунальних
платежів до 10% доходу сім’ї. Весь
український природний газ, втричі
дешевший за імпортний, електро
енергію атомних станцій спрямувати
на потреби населення.
Не допускати відмикання від струму
лікарень, шкіл, тих, хто своєчасно
сплачує за спожиту енергію.
5. Дітям і молоді державну
допомогу!
Ліквідацію дитячої безпритульності.
Встановлення державної допомоги

батькам в розмірі не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.
Збільшити кількість бюджетних місць
у всіх вузах, добитися, щоб кожен
третій випускник школи міг навчатися
за державні кошти. Надання молоді
гарантій працевлаштування і житлове
кредитування.
6. Повернути народні заощадження!
7. Допомагати у розв’язанні проблем людей і всього округу.
Продовжити рішучу боротьбу із порушенням конституційних прав і свобод
громадян. Ні одне звернення людини
не залишається без моєї уваги.
Буду сприяти прийняттю закону про
підтримку депресивних територій,
економічному і соціальному зростанню всіх районів, доповнення їх бюджетів.
Сприятиму будівництву доріг, житла,
газифікації районів, забезпеченню
населення питною водою.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
Федоренка Сергія Миколайовича
Як кандидат в народні депутати України, пріоритетом своєї діяльності вважаю досягнення соціального добробуту населення та поліпшення стану
благоустрою населених пунктів мого
виборчого округу. Саме соціальна політика є основним показником рівня
розвитку, стабільності та консолідації
суспільства.
Мною було запроваджено соціальну
програму для мешканців «Люди –
наше майбутнє». Програма включає
наступні напрямки:
Розвиток спорту та організація дозвілля населення, підтримка молоді
У квітні 2012 року стартувала акція
«Дитячий майданчик», в рамках якої
розпочато спорудження дитячих та
спортивних майданчиків у дворах
житлових будинків у межах округу.
Станом на 1 вересня вже встановлено 7 майданчиків, до кінця 2012
року їх буде встановлено 10, а до
2017 року планується встановити ще
30 майданчиків у Броварах, Баришівці, Березані, а також в селах округу. Метою акції є також відновлення
майданчиків у 100 відсотках сільських дитячих садків. Всі дитячі майданчики відповідають новітнім євро-

пейським нормам з безпеки та якості матеріалів.
Одним з провідних завдань вважаю
відродження дитячо-юнацького спорту
на селі, тому значну увагу ми приділяємо відновленню сільських стадіонів і
підтримці сільських футбольних команд. Протягом 2012-2013 років будуть
облаштовані стадіони в усіх селах округу, а також закуплені комплекти спортивної форми для сільських команд.
В цілях організації активного дозвілля
та розвитку спорту проводиться реконструкція та осучаснення плавального басейну олімпійського резерву
«Купава» в Броварах.
У рамках соціальної програми
«Люди – наше майбутнє» у містах і
селах регулярно проводяться соціокультурні заходи для різних категорій
населення. Для пенсіонерів і ветеранів проходять благодійні концерти.
Влаштовуються виступи молодіжних
колективів художньої самодіяльності.
Встановлена система премій та заохочень для талановитої молоді.
Розвиток транспорту та
інфраструктури
Багато років залишається невирішеною проблема транспортного спо-

лучення найбільшого міста округу
Бровари з містом Київ. Зараз обслуговування пасажирів здійснюється
за допомогою маршрутних таксі, а
це досить дорого та незручно. Тому
ми ініціювали будівництво тролейбусної лінії за маршрутом КиївБровари-Київ та супутньої транспортної інфраструктури. Цей
масштабний проект дозволить більше ніж удвічі здешевити проїзд для
пасажирів, покращити обслуговування пільгових категорій громадян, а також розвантажить транспортні маршрути.
Окремим пунктом програми визначено асфальтування прибудинкових територій та проїздів у містах, а також
вулиць у селах і селищах.
За нашим клопотанням було поліпшено роботу приміських електричок:
виділені додаткові вагони та змінено
розклад на більш зручний в Ніжинському напрямку.
Охорона здоров’я
Завдяки нашим зусиллям було добудовано та оснащено новітнім обладнанням Броварську міськрайонну поліклініку. За рівнем надання медичних послуг вона посідає провідне міс-

це не лише в області, але й в Україні.
Для Броварської Центральної районної лікарні було закуплене сучасне діагностичне обладнання.
У рамках моєї програми створюється
мережа соціальних аптек для незахищених верств населення.
Окрема увага приділяється центрам
соціального захисту, інвалідам, ветеранам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, загальноосвітнім школам, дошкільним навчальним закладам та громадянам, які потребують
допомоги. Для захисту прав національних меншин важливим є використання рідної мови у місцях компактного проживання.
Загальнодержавна політика
Важливою складовою стабільного
розвитку держави є підтримка програми Президента України Віктора
Януковича «Україна для людей». Запорукою безпеки України є збереження позаблокового статусу нашої
держави. Однак така позиція не повинна впливати на вектор Євроінтеграції, який беззаперечно є стратегічним вибором України.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №97
ГАЛИЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА ВІТАЛІЙОВИЧА
20 років, що минули з часу відмови
від соціалістичних завоювань, переходу на капіталістичний шлях, показали згубність цього вибору. Замість задекларованої незалежності Україна
опинилася в залежності від держав
«золотого мільярда» і міжнародних
фінансових структур, замість проголошених свободи і демократії – диктатуру кримінально-олігархічних кланів, замість економічного росту і матеріальних достатків – руйнування
практично всіх галузей народного
господарства і масове зубожіння населення, замість духовності – моральне виродження і деградацію.
Наша держава все більше занурюється в кризу, остаточно вбиваючи надії
українців на гідне життя і справедливу владу.
Комуністична партія України
пропонує реальну програму виходу з
кризи.
У разі свого обрання, у складі фракції
Компартії України, разом з товаришами по партії буду боротися за побудову держави, що забезпечить реалізацію інтересів більшості своїх громадян – трудящих.
Задля цього на законодавчому рівні
потрібно:

• Реформувати систему влади. Влада повинна належати радам трудящих і сформованим ними виконавчим комітетам. Всі важливі питання життя місцевих громад вирішувати на їх сходах.
• Повернути в державну власність
стратегічні галузі економіки: енергетику, надра, важку промисловість і т.д. Ввести монополію на
виробництво та реалізацію
лікеро-горілчаних та тютюнових
виробів;
• Сприяти відродженню крупнотоварних сільгосппідприємств на
основі кооперування селянвласників земельних паїв. Відродити систему споживчої сільгоспкооперації, що дасть можливість
селянам вигідно реалізовувати
свою продукцію а городянам –
отримати доступні якісні продукти
вітчизняного виробництва;
• Повести рішучу боротьбу із
• організованою злочинністю і корупцією;
• Встановити законодавством чіткі
строки виготовлення і видачі громадянам документації (актів) на
право власності на нерухоме майно та земельні ділянки;

• Законодавчо закріпити реєстрацію суб’єктів господарювання в
місцях їх фактичного розташування. Надавати податкові пільги тим
із них, хто підтримує функціонування та розвиток соціальнопобутової інфраструктури;
• Забезпечити конституційне право
громадян на безкоштовну охорону здоров’я та освіту.
Для захисту інтересів жителів районів
і міст, що входять до Броварського
виборчого округу, вважаю за необхідне зробити наступне:
• Забезпечити захист прав жителів
Київської області у місті Києві, як
обласному центрі. Селяни області
повинні мати гарантовану можливість реалізувати свою продукцію
на ринках столиці;
• Сприяти відновленню роботи промислових підприємств у містах
Бровари та Березань;
• Не допускати розміщення на територіях, що входять до округу,
екологічно небезпечних під
приємств;
• Провести інвентаризацію земель
міст і районів, що входять до округу. Скасувати незаконні рішення
по виділенню земельних ділянок,
в т.ч. в охоронних зонах водойм;

• Розвивати рекреаційну сферу.
Впорядкувати місця відпочинку
на р. Десні, інших водоймах;
• Проводити роботу по організації
дозвілля громадян, перш за все
молоді і школярів. Відновити позакласну роботу в школах, роботу
гуртків при будинках культури,
спортивні секції тощо;
• Впорядкувати рух громадського
транспорту в районах, зробити
графіки його руху найбільш комфортними для людей. Відновити,
де в цьому є потреба, рух великомістких автобусів;
• Домагатися виділення на кожну
сільську раду окремого дільничного інспектора. Сприяти організації громадських структур правопорядку (добровільних народних
дружин);
• Не допускати скорочення медичних і навчальних закладів, закриття клубів і будинків культури
у селах.
Настав час змін!
Час повернути те, що у нас забрали
підлістю і обманом!
ЧАС ПОВЕРНУТИ КРАЇНУ НАРОДУ!
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Програма кандидата
у народні депутати України
за одномандатним виборчим округом № 97
Шановні співвітчизники!
Я, Дякевич Олег Миколайович, вважаю, що Україна втомилася від реформ та обіцянок.
Наша мета – відродити Україну. Досить реформ та перебудов.
Я вважаю, що принцип влади повинен бути: «Не можеш допомогти, не
заважай працювати». Влада повинна
створити умови для праці, бізнесу і
відпочинку, а не вчити як це робити.
Головними орієнтирами моєї програми є споконвічні людські цінності,
зрозумілі і близькі кожному – теплий
дім, квітучий сад, добрі сусіди.
I.Збудуємо разом теплий, затишний
дім, дім під назвою Україна. Сильна,
добра і гостинна.
Теплий дім – це символ миру, злагоди, безпеки, взаємоповаги і довіри,

соціальної гармонії та справедливості, міцних сімейних відносин. Тому
основними принципами вважаю:
1. Потрібно збагачувати міць та авторитет Держави. Україна більше інших пережила – це дві світові війни. Хто краще нас знає ціну миру;
2. Розвиток економіки – це достаток
кожного, це наша незалежність.
Наша біда – це бідність. Ніколи голодний не буде незалежним. Ми
пам’ятаємо голодомор і не хочемо більше такого;
3. Вся внутрішня політика повинна
будуватися на основі захисту сімейних цінностей. Міцна сім’я –
міцна держава. Потрібно розпочати з підтримки молодих сімей, це
надання робочих місць, субсидій
на житло, забезпечення дитячими
закладами.

II. Квітучий сад – символ економічного зростання, благополуччя, заможності, повноцінного життя.
Україна – квітучий сад. Людям, що
живуть тут, випало велике щастя користуватись невичерпними дарами
рідної землі та мати змогу зберегти й
примножити її багатства і передати
своїм нащадкам. В цьому напрямку
основними є:
1. Контроль держави над природними ресурсами і стратегічними галузями економіки;
2. Надати державну підтримку малому і середньому бізнесу шляхом зменшення податків;
3. Надати право на землю, на якій
можна побудувати дім і посадити
сад. Землю тому, хто хоче і вміє на
ній працювати;
4. Забезпечити здоров’я народу. Здорове життя – повноцінне життя.

Екологічна політика Держави завжди повинна бути спрямована на
безпеку життєдіяльності людини.
III. Добрі сусіди.
Добросусідство як ключовий принцип
громадської злагоди та взаємин із зовнішнім світом. Наш народ завжди
славився толерантністю і гостинністю.
Ми повинні примножувати ці традиції
і для цього основними напрямками є:
1. Збереження цілісності країни;
2. Гармонійний розвиток кожного
села, міста, району;
3. Український народ заслуговує на
те, щоб жити вільно і щасливо у
гармонії з собою та світом. Саме
на це має бути спрямована сила
та міць Української держави.
Саме так стараюсь жити сам, вчу дітей і буду відстоювати ці принципи
надалі.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
Іваненка Олега Валерійовича
Шановні виборці!
Стратегічними напрямками моєї роботи на посаді народного депутата
України будуть:
• Створення громадянського суспільства
Стратегічною метою є створення громадського суспільства, де
інтереси суспільства є вищими за
власні.
Політична діяльність кожного має базуватися на законах природи та моралі суспільства. Політична еліта має
бути генератором соціального блага.
Корупція має стати найбільш ганебним злочином проти громадянського
суспільства. Система боротьби з корупцією має базуватися на роботі початкової та середньої школи.
• Розвиток політичної системи у
державі
Впорядкування відповідальності: хто
приймає закони, повинен нести за
них пряму відповідальність. Розвиток
парламентаризму. Підвищення політичної активності громадян.

• Розвиток економіки
Максимальні преференції для високотехнологічного експорту, в т.ч. й
щодо екологічних проектів.
Забезпечення системного розвитку
провідних галузей економіки: сільського господарства, машинобудування, металургії, енергетики,
будівництва.
• Система екобезпеки, як елемент
розвитку економіки
Відкриті державні конкурси та рівні
умови для інвесторів щодо розвитку
та залучення інвестицій у вітрову, сонячну та гідро-електроенергетики.
Створення системних державних
програм щодо сміттєзбирання, сортування та переробки сміття, очищення питної води, лісозбереження
та залісення.
• Незалежна судова система
Судді мають отримувати зарплатню,
яка буде унеможливлювати хабарництво. Держава має створити елементи громадського контролю та
впливу на працівників суду. Відбір та
призначення суддів має бути відкри-

тим, прозорим та підконтрольним
громадянам.
• Цілеспрямований системний розвиток та підтримка освіти, медицини та культури
Підтримка вчителів, як джерела розуму нації, через створення фонду
підтримки вчителів. Підтримка лікарів, через введення платної медицини (із забезпеченням бідних верств
населення соціальними виплатами
через банківські рахунки). Забезпечення потреб молоді, як майбутнього нації, через систему культурномасових, спортивних, інформаційних
заходів. Підвищення ролі театрів, музеїв, бібліотек у вихованні та навчанні молоді. Податкові пільги для підприємців, що здійснюють підтримку
освіти та культури. Повернення вихователів у школи.
• Створення державної системи
пропагування здорового способу
життя та спорту.
Завершення створення системи обліку спортивних споруд. Державна підтримка спортивних громадських ор-

ганізацій та клубів. Фінансування дитячого та юнацького спорту, турнірів,
олімпіад.
• Соціальний захист та підтримка
людей з особливими потребами,
пенсіонерів, ветеранів, сиріт, багатодітних та малозабезпечених
Найголовніший законотворчий напрямок – забезпечення імплементації європейських стандартів життя
людей з обмеженими можливостями. Реалізація вимог законодавства
щодо забезпечення соціально незахищених верств населення в будівельній, комунікаційній, економічній
та інших сферах.
• Реформа пенітенціарної системи
Запровадження реальних механізмів
виправлення людини. Гідні умови
для працівників системи та людей за
гратами. Громадський контроль за
системою.
З вірою у Вас та Україну!
«___» ___________ 2012 року
___________________ О.В. Іваненко
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 98
Щербакової Світлани Сергіївни
У передвиборній програмі мої принципи життєдіяльності: патріотизм,
справедливість, професіоналізм.
Я не обіцяю вам, що сама вирішу
ваші проблеми, але запевняю, що постійно буду відстоювати та захищати
інтереси виборців свого округу в першу чергу.
Голосуючи за Світлану Щербакову, ви
вибираєте:
• сильну українську владу;
• невідкладне проведення адміністративної реформи, скорочення
бюрократичного управлінського
апарату; притягнення до кримінальної відповідальності чиновників різних рівнів за невиконання та порушення Законів України

•

•

•

•

та за злочинні дії, які вже для багатьох стали нормою;
прийняття податкових законів,
які будуть сприяти розвитку виробництва та діяльності підприємництва;
законодавче забезпечення щодо
створення умов для розвитку та
діяльності малого і середнього
підприємництва, підтримку вітчизняного виробника;
запровадження суворої персональної відповідальності державних службовців за нецільове використання бюджетних
коштів;
розбудову ефективної
економіки заради добробуту кожної людини;

• створення механізму жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
державного і місцевого
бюджетів;
• втілення на селі реформ, котрі
сприятимуть землевласнику стати
повноправним господарем на
своїй землі;
• вжиття невідкладних заходів до
органів та чиновників, котрі перешкоджають селянину стати власником землі і отримати своє законне майно;
• створення спеціалізованої банківської установи для пільгового
довгострокового кредитування
сільськогосподарських товаровиробників;

• здійснення широкої державної
підтримки програми відродження
української мови та культури;
• забезпечення конституційних
прав громадян на безкоштовну
освіту та медичне обслуго
вування;
• зміцнення системи соціального
захисту дітей-сиріт та малозабезпечених сімей;
• скасування персональних пенсій,
встановлених номенклатурним
працівникам, вжиття рішучих заходів щодо перерозподілу пенсійних пільг;
• повернення громадянам знецінених заощаджень, зокрема,
шляхом розширення форм компенсації.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 98
Бондаренка Василя Дмитровича
1. Загальні положення
1.1. Збереження політичної стабільності в країні;
1.2. Розвиток самоврядування та розбудова цивільного суспільства;
1.3. Існування офіційної двомовності,
вільний розвиток багатомовності в
місцях мешкання національних меншин; гарантія отримання освіти на
рідній мові;
1.4. Багатовекторна зовнішня політика з орієнтацією на Європу та колишніх сусідів по СРСР.
2. Соціальна політика
2.1. Подолання безробіття
• гарантоване працевлаштування
молодих спеціалістів;
• розвиток промисловості та створення нових робочих місць за ра-

хунок перерозподілу бюджетних
надходжень та вдосконалення податкової політики.
2.2. Справедлива оплата праці
• складання єдиної шкали заробітної плати включаючи усі бюджетні
посади та державних службовців;
підйом заробітної плати на верхній частині шкали можливий лише
через збільшення базової (найнижчої) ставки;
• мінімальна заробітна плата законодавчо дорівнюється прожитковому мінімуму
2.3. Пенсійне забезпечення
• мінімальна пенсія у розмірі прожиткового мінімуму;
• гарантована пенсія на рівні більше ніж прожитковий мінімум,

усім, хто досягнув пенсійного віку
і відпрацював повний стаж роботи, збільшення розміру пенсії відповідно збільшенню стажу
2.4. Освіта і наука
• доступна вища освіта для всіх, хто
склав вступні екзамени; держава
надає освітній кредит, який повертається шляхом відпрацювання за місцем розподілу;
• державна програма захисту дітей
від негативного впливу (розвиток
мережі закладів позашкільного
виховання та освіти, спортивних
секцій, клубів по інтересах)
2.5. Охорона здоров’я
• гарантоване надання безоплатної
медичної допомоги усім, хто її потребує; можливість отримання

платних медичних послуг за бажанням;
• розвиток медичного страхування
за підтримки та гарантіями
держави;
• державний контроль за якістю надання медичної допомоги в лікувальних закладах усіх форм власності, та за рівнем цін та якістю
медикаментів.
2.6. Сприяння молодим сім’ям та подолання демографічної кризи
• надання державних кредитів молодим сім’ям на придбання житла; погашення певної частки кредиту після народження дитини;
повне погашення кредиту при народженні трьох дітей.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 98
Демченка Володимира Павловича
Рідна моя Україно, шановні співгромадяни!
Нація повинна жити майбутнім. Країна
мусить вийти з періоду штучних дискусій, які розколюють націю. Майбутнє
нації – це реформа охорони здоров’я,
пенсійна та податкові реформи, а також зміни системи управління.
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ:
• забезпечення сталого та ефективного економічного розвитку через
відновлення справедливості та
подолання бідності;
• невідкладне прийняття комплексу
заходів зі стабілізації національної
валюти, приборкання
інфляції;
• скасування системи обрахунку мінімальної зарплати та заміна її соціальним стандартом споживання
на основі обрахування витрат на
придбання (оренду) житла, комунальні послуги, освіту, лікування,
харчування, відпочинок;
• підвищення зарплат вчителям, лікарям, працівникам сфери культури до рівня середньої в економіці;
піднесення престижу працівників
наукової сфери; забезпечення їм
соціальних гарантій на рівні держслужбовців;
• державне фінансування соціального житла в необхідних обсягах,

податкове заохочення бізнесу для
цього, надання кредитів для будівництва житла усім, хто його
потребує;
встановлення єдиних для всієї
України справедливих тарифів на
комунальні послуги;
повернення у державну власність
газових і нафтових родовищ в
Україні; використання їх першочергово для потреб житловокомунальної сфери;
впровадження енергозберігаючих
технологій, альтернативних джерел енергії;
забезпечення реальних гарантій
захисту приватної власності, набутої чесно;
заборона продажу державних підприємств, що мають стратегічне
значення для країни;
сприяння малому та середньому
бізнесу: зменшення податкового
навантаження, спрощення податкової системи та процедур отримання кредитів, створення державної системи підтримки
підприємців-початківців; введення в практику заявного характеру
реєстрації підприємств;
вирівнювання економічного розвитку регіонів, пріоритетність малих та середніх міст;

•

•

•

•

•

•

•

• майно та землі військових містечок, які вже звільнені або будуть
звільнятися військовими частинами, передавати у власність територіальних громад для вирішення соціальних питань та будівництва житла для військовослужбовців, військових пенсіонерів, ветеранів, працівників бюджетної сфери;
• проведення перепису населення
для з’ясування потреб кожної
людини і кожного населеного
пункту;
• створення системи підтримки
талановитої молоді з малих міст
та сільської місцевості, розширення практики надання грантів
та субсидій, запровадження кредитів для навчання з погашенням їх державою обдарованим
студентам;
• встановлення для жінок-матерів
гнучкого режиму зайнятості (за
бажанням); подолання диспропорцій щодо пенсійного забезпечення чоловіків та жінок;
• запровадження і фінансування
окремою статтею держбюджету
загальнонаціональної програми
«Боротьба із захворюванням на
рак молочної залози»;

• невідкладне розгортання державного комплексу заходів проти алкоголізму, пияцтва та наркоманії;
• повна заборона реклами алкогольних та тютюнових виробів, їх
торгових марок та медпрепаратів;
заборона переривати телевізійні
програми будь-якою рекламою;
• запровадження державного
контролю за цінами та якістю ліків, основних продуктів харчування і товарів першої необхідності;
• забезпечення працевлаштування
безробітних людей старшого та
передпенсійного віку;
• підвищення пенсій до 80% від середньої заробітної плати в економічній сфері.
• Я гарантую побудову суспільства на
високих моральних цінностях, власній історичній традиції, абсолютно
позитивних відносинах між людьми, між людиною і природою; суспільства та країни, де панують соціальна гармонія та справедливість,
турбота про кожну людину, гуманне правління, служіння народу.
ОБ’ЄДНАВШИ НАШІ СПІЛЬНІ
ЗУСИЛЛЯ, МИ ПОБУДУЄМО НОВУ –
УСПІШНУ ТА ЗАМОЖНУ УКРАЇНУ!
УКРАЇНУ ДЛЯ ЛЮДИНИ,
УКРАЇНУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Передвиборна програма
кандидата у депутати до Верховної Ради України по територіальному виборчому округу № 98
Ковалевича Ігоря Капітоновича
ЛЮБИТИ... ПОВАЖАТИ... ЗАХИЩАТИ...
Моя мета – зробити Україну країною
з високим людським потенціалом і
передовою економікою. Країною
вільних, активних, матеріально і духовно багатих людей. Країною, якою
пишатимемося ми, українці, і яку поважатиме світ.
Настав час кардинальних змін. Слід
зламати безвідповідальну і корупційну систему управління, забезпечити
насправді високий рівень надання
житлово-комунальних послуг, вирішити транспортні, медичні та освітні
проблеми.
Основна мета моєї діяльності – відстоювати права та законні інтереси
громади, працювати на її благо, виконувати доручення членів громади в
межах депутатських повноважень та
особисту передвиборчу програму.
У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ ПЕРШОЧЕРГОВИМИ ЗАВДАННЯМИ ВВАЖАЮ:
1. Відродження виробництва, створення нових робочих місць, першочергове працевлаштування молоді, жінок, одиноких матерів та
сиріт; підвищення соціального захисту безробітних.
2. Створення режиму найбільшого
сприяння для інвесторів будьякого масштабу. Сприяти підпри-

Час Київщини

Суспільно-політичне видання
Засновники – Київська обласна державна
адміністрація, Київська обласна рада
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4.

5.
6.
7.
8.
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ємцям, які відкривають робочі
місця. Реформувати місцеву систему надання будь-яких дозволів
та ліцензій.
Виконання програми будівництва
нових сучасних та реконструкція
існуючих шляхопроводів.
Реформування житловокомунальної сфери. Жорсткий
контроль тарифів на житловокомунальні послуги.
Ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення.
Виконання програми освітлення
вулиць та доріг округу.
Створення регіональної програми
соціального захисту малозабез
печених.
Будівництво, облаштування нових
та збереження центральних районних лікарень:
будівництво лікарні в Бориспільському районі;
відновлення будівництва
Згурівської ЦРЛ та її введення
в експлуатацію;
збереження нині діючої
Переяслав-Хмельницької ЦРЛ;
надання матеріально-технічної
допомоги Яготинській ЦРЛ;
відкриття УЗД-кабінету в місцевій
поліклініці м. Яготин;
створення ФАПів на території
округу.
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
КІ № 1433 Р від 25.01.2012 р.
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9. Збереження мережі закладів освіти й побудова нових шкіл та дитсадків:
• будівництво ЗОШ в с. Гора Бориспільського району;
• проведення ремонту дитячого
садка в с. Право Жовтня Згурівського району.
10. Зміцнення матеріальної бази шкіл
та дошкільних закладів, відкриття
комп’ютерних класів, центрів розвитку дитини.
11. Вдосконалення роботи громадського транспорту. Налагодження
маршрутного сполучення та організація пасажирських перевезень
(запуск додаткових маршрутних
таксі, автобусів).
12. Будівництво заводів по переробці
сміття.
13. Створення належних умов для
духовного та фізичного розвитку
молоді:
• влаштування дитячих та спортивних майданчиків;
• відродження футбольного клубу
«Борисфен» – гордість жителів Бориспільщини та Київщини;
• будівництво будинків культури на
території округу;
• відновлення матеріальнотехнічної бази для розвитку фізкультури та спорту (побудова стадіону в с. Требухів Броварського
району);

• реконструкція нині діючих спортивних та культурних закладів: кінотеатру та роздягальні для хокеїстів в м. Яготин.
14. Реалізація програми відродження
історико-культурної спадщини регіону:
• будівництво православного храму
на території смт Згурівка, с. Лизогубова Слобода.
• добудова Свято-Троїцького Собору в Яготинському районі.
Я закликаю всіх, хто виступає за прагматизм, відповідальність та чесність
в політиці, підтримати моє прагнення
всебічно модернізувати Українську
державу.
Моя програма є реальним шляхом до
головної мети – побудови демократичної, процвітаючої, сучасної України, в якій гідно почуватиме себе кожна людина.
Я знаю проблеми кожної громади! Я
їх вирішу! Адже, для мене інтереси
виборців – понад усе!
Тож спільно оберемо краще життя!
РАЗОМ ЗМОЖЕМО!
З повагою,
Ваш кандидат у депутати
до Верховної Ради України
по територіальному виборчому
округу №98 Ковалевич
Ігор Капітонович
06 серпня 2012 року
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