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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗЕЛЕНІ»
«МАЙБУТНЄ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС!»
«Зелені» – це суспільно-політичний
рух, що має ціллю зберегти для нащадків унікальну природу рідного
краю. Ми виступаємо за чистоту душі
і природи.
Влада для «Зелених» – це лише механізм реалізації в державі «зеленої» ідеї.
Людина є невід’ємною складовою
частиною природи. Її добробут є найвищою цінністю для «Зелених».
В умовах глобальних екологічних
змін та зменшення всесвітніх сировинних ресурсів вже не можна жити
тільки сьогоденням, майбутнє залежить від тебе, від кожного з нас!
Головна мета партії «Зелені» – поновити віру народу України в перспективу збереження держави і досягнення соціальної справедливості.
«Зелені»: наші принципи
• КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО
НА ЗДОРОВ’Я Й ДОВГЕ ЖИТТЯ
• КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО
ДИХАТИ ЧИСТИМ ПОВІТРЯМ
• КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО
ПИТИ ЧИСТУ ВОДУ
• КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО
НА ПРОДУКТИ БЕЗ ГМО. НІ ВТРУЧАННЮ В ПРИРОДУ, СТВОРЕНУ
ТВОРЦЕМ
• КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО
НА ЧИСТІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДЬМИ, МІЖ ЛЮДЬМИ І ПРИРОДОЮ,
МІЖ ЛЮДЬМИ І ВЛАДОЮ
• КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО
НА ЗАХИСТ ВІД ГЛОБАЛЬНИХ НЕГАТИВНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
• КОЖНА ЛЮДИНА – МАЄ ПРАВО
НА ГІДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ
• НАРОД УКРАЇНИ – МАЄ ПРАВО НА
ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНОЗЕМІВ
• НАРОД УКРАЇНИ – МАЄ ПРАВО
ЖИТИ НА ЧИСТІЙ ЗЕМЛІ, БЕЗ
СМІТТЄЗВАЛИЩ ТА «ЧОРНО
БИЛІВ»
• НАРОД УКРАЇНИ – МАЄ ПРАВО НА
«ЗЕЛЕНУ» ВЛАДУ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО!
•
Екологічна політика «Зелених»
1. Встановити жорстку систему
контролю за виконанням екологічного законодавства України і
невідворотності відповідальності
за його порушення. Береги річок,

2.

3.

4.

5.
6.

7.

озер і морів повинні належати народові України.
Законодавчо закріпити практику,
що будь-який проект Закону, рішення чи постанова виконавчих
органів повинні пройти «зелену»
експертизу на предмет того, чи не
зашкодить якимось чином цей Закон людині та навколишньому середовищу.
Згідно з Конституцією України
надра є власністю всього українського народу. Розробка родовищ
корисних копалин повинна здійснюватись відповідно до природоохоронного законодавства і з
турботою про майбутні покоління.
Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій, використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії. Заохочення
бізнесу та державних підприємств
для впровадження «зеленої» економіки – кредити, пільги, «зелені»
тарифи тощо.
Впровадження нових технологій
переробки відходів.
Державна програма очистки води
у кожному будинку та в кожній
квартирі.
Заборона виробництва та ввезення в Україну продуктів із ГМО, а
також тих товарів, які можуть вироблятися на території України –
для підтримки вітчизняного товаровиробника.

Що ми пропонуємо?
1. Знищити корупцію, як найбільшу
біду українського сьогодення
Шляхом внесення відповідних змін
до законодавства про відповідальність за корупційні дії добитися:
• розуміння владою та суспільством,
що головною ланкою в системі
української корупції є чиновник,
його надмірне право – дозволити
чи не дозволити. Обмежити його
права – головна мета «Зелених».
• декларування не лише прибутків,
а й видатків, особливу увагу звернути на чиновників, державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
• доведено факт хабарництва – повна конфіскація майна і 15 років
позбавлення волі без права на помилування і амністію.
2. Провести справжню адміністративну реформу, головною ідеєю

якої повинна стати виборність всіх
керівників владних органів та суддів, суттєво переглянути повноваження прокуратури, добитися
зменшення адміністративного
апарату вдвічі.
Вдосконалення виборчого законодавства
1. Привести виборче законодавство
у відповідність до Конституції
України, забезпечити основні
принципи на виборах: рівність
прав та можливостей політичних
партій, кандидатів та виборців.
2. Знизити прохідний бар’єр для політичних партій на парламентських виборах до 1%.
3. Прийняти закон про опозицію, в
якому передбачити за нею право
призначати генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, а
також головування в комітетах з
питань свободи слова та інформації, правоохоронної діяльності,
правосуддя, правової політики,
боротьби з організованою злочинністю і корупцією, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Соціальні ініціативи «Зелених»: зупинимо бідність
1. Відміна пенсійної реформи, яка
проведена за рахунок людей, повернення до виходу на пенсію жінок – у 55 років, чоловіків – у 60
років. Жінка, яка народила 3-х дітей і більше, виходить на пенсію у
50 років. Встановити пенсії за єдиним для всіх (навіть президента)
законом, співвідношення мінімальних і максимальних пенсій
як 1:7.
2. Забезпечити справедливість в
оплаті праці шляхом встановлення співвідношення мінімальної і
максимальної заробітної плати
для будь-якої спеціальності і посади в межах 1:10.
3. Збереження соціальних пільг пенсіонерам, ветеранам, чорнобильцям, інвалідам та афганцям, малозабезпеченим верствам населення.
Наприклад: 5 куб.метрів води, а також 30 кВт електричної енергії на місяць – безкоштовно.
4. Зменшення податкового тягаря
для українців: відміна ПДВ на спо-

живчі товари, харчові продукти та
комунальні послуги, «податкові
канікули» для малого бізнесу.
5. Збільшення заробітних плат українців до європейського рівня.
6. Збільшення податків для олігархів
та введення податку на розкіш. Ні
дотаціям з бюджету підприємствам олігархів!
«Зелені» зупинять зростання тарифів
Введення мораторію на підвищення
комунальних тарифів та вартості газу
власного видобутку для населення
• Поетапне зменшення тарифів за
рахунок модернізації житловокомунального господарства України із впровадженням енергозберігаючих технологій та збільшення
видобутку власного газу
• Підтримка заміни імпортного газу
на дешеві альтеративні джерела
енергії ( національний проект «Зелена енергія» )
• Державна програма заміни вікон
населенню на енергозберігаючі
(металопластикові) для економії
енергії
Сільськогосподарська політика
«Зелених»
1.Гарантувати продовольчу безпеку
країни через державну підтримку
сільгоспвиробників, як це робиться в
Європі і світі.
2 . Зберегти українські чорноземи, як
найбільшу цінність держави і українського народу.
3. Заборона використання небезпечних пестицидів у сільському господарстві
Заключні положення
13. Гострі політичні питання, такі як
закон про мови, унітарний чи федеративний устрій, президентська
чи парламентсько-президентська
форма правління та подібні, з метою збереження громадського
спокою, потрібно виносити на
Всеукраїнський референдум, результат якого має вирішальне значення.
Передвиборна програма затверджена
31 липня 2012 року 4-м позачерговим
З’їздом Політичної партії «Зелені».
Голова Політичної партії «Зелені»
Прогнімак О.В.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Політичного об’єднання «Рідна Вітчизна»
м. Київ
2012
ЦІННОСТІ
Розвиток суспільно-політичної ситуації в Україні засвідчує ключову тенденцію – посилення політичної та
економічної нестабільності в країні.
Криза, яка дедалі більше охоплює
Україну, вимагає рішучих дій від усіх
відповідальних людей.
Саме тому всі, кому небайдуже майбутнє України мають об’єднатися.
Об’єднатися, щоб боротися «ЗА», а
НЕ «ПРОТИ»!
За рідну Вітчизну! За наших людей!
Ми відстоюємо не депутатів і урядовців, а вічні цінності – Україну, її державність та народ.
Наше завдання – щоб голос народу
почули на всіх рівнях влади.
Наша ціль – не окремі реформи, а
системні зміни.
Наша програма спрямована на захист
національних інтересів України, відродження духовних цінностей українського народу, звільнення від бюрократичних перешкод і викорінення
корупції, створення ефективної системи соціального захисту населення.
Наша програма – програма системних
змін – спрямована на створення такої
держави, якою зможе пишатися кожен українець, де б він не жив. Вона
забезпечить самодостатність України
як держави, всі умови для повноцінного розвитку кожної людини та
утвердження соціально-ринкової моделі економічного розвитку країни.
ВИКЛИКИ
• дискредитація державної влади,
включаючи інститути президентства, парламентаризму, уряду, деградація системи місцевого самоврядування;
• корупція, що посилює політичні
кризові явища і призвела до фактичної руйнації системи владних
відносин;

• штучне загострення міжрегіональних протиріч, відсутність ефективних механізмів представництва та
захисту інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні, що
ставить під загрозу єдність та цілісність України;
• економічний занепад, «тінізація» економіки, значне скорочення ВВП, критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промислового
комплексу та АПК, зменшення
інвестиційної та інноваційної
привабливості країни;
• девальвація культурних та інших
суспільних цінностей, загострення
протиріч у мовній, релігійній та інформаційній сферах, засилля
низькопробного іноземного культурного та інформаційного продукту.
МИ ЗА
САМОДОСТАТНІСТЬ ТА ДОБРОСУСІДСТВО:
• ЗА визнання курсу на європейську
інтеграцію пріоритетним та визначальним вектором зовнішньої політики України;
• ЗА політику відкритості та добросусідства, за збереження позаблокового статусу України;
• ЗА перетворення органів внутрішніх справ із «силового» відомства
на органи захисту прав і свобод
громадян;
• ЗА утвердження повноцінної системи місцевого самоврядування з
метою надання територіальним
громадам усіх можливостей для
вирішення своїх місцевих проблем шляхом децентралізації бюджетної системи держави;
• ЗА реформу органів прокуратури
та запровадження доступної для
людини системи судочинства, побудованої на засадах неупередженості та незалежності;
• ЗА верховенство права;

• ЗА суверенітет і безпеку, територіальну цілісність та непорушність
державних кордонів України, її політичних, торгівельноекономічних, науково-технічних,
культурних та інших інтересів, а
також законних прав громадян
України та її юридичних осіб за
кордоном;
• ЗА активну зовнішньополітичну
стратегію, яка дозволить впливати
на світові процеси та відстоювати
національні інтереси України;
• ЗА відродження духовних цінностей українського народу та забезпечення цілісності мовнокультурного простору України;
• ЗА прозору діяльність влади, яка
стане партнером громадян України і буде відстоювати їхні інте
реси.
МИ ЗА
ГІДНЕ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ
• ЗА свободу слова та совісті;
• ЗА справедливий соціальний захист населення;
• ЗА можливість отримання гарантованої якісної освіти незалежно
від матеріального стану;
• ЗА належне та доступне медичне
забезпечення;
• ЗА можливість для кожного отримати роботу з гідною зарплатою,
розпочати власну справу, заробити пенсію, достатню для повноцінного життя;
• ЗА недоторканність права приватної власності, як основи ринкової
системи господарювання;
• ЗА можливість рівного доступу
всіх громадян України до інформаційних, фінансових та інших ресурсів;
• ЗА державну підтримку національного культурного продукту;
• ЗА боєздатну армію, її належну
технічну оснащеність, та реальну
соціальну захищеність військовослужбовців.

МИ ЗА
УТВЕРДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОРИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
• ЗА конкурентоспроможну національну економіку;
• ЗА викорінення всіх форм та видів
корупції, як основних перешкод
для економічного та суспільного
розвитку;
• ЗА всебічну підтримку малого та
середнього підприємництва;
• ЗА поліпшення інвестиційного клімату, заохочення інвестиційного
спрямування коштів підприємств
та населення;
• ЗА виведення капіталів та економіки з «тіні»;
• ЗА перетворення бюджетної політики на дієвий інструмент
соціально-економічного розвитку
та зміну податкової системи;
• ЗА повноцінний ринок землі в інтересах громадян України;
• ЗА розгалужену систему іпотечного кредитування.
МИ впевнені, що справжнє становлення України як держави може відбутися лише шляхом свідомого
об’єднання зусиль мільйонів
українців.
МИ вимагаємо невідкладного політичного оздоровлення суспільства через прихід у владу нових, не скомпрометованих людей, справжніх професіоналів!
МИ покладемо край свавіллю бюрократів і хабарників. МИ примусимо
чиновників усіх рівнів – від голови
сільської ради до Президента – поважати і виконувати закони!
МИ впевнені, що згуртувавшись, станемо справжніми господарями на
своїй землі.
МИ спільною працею змінимо життя
на краще для кожного громадянина
України.
У ЄДНОСТІ – НАША СИЛА!
Голова Політичного об’єднання
«Рідна Вітчизна» І.С. Матієшин
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Передвиборна програма
Радикальної Партії Олега Ляшка
«Новий шлях України»
Після розвалу Радянського Союзу
Україна мала найкращий стартовий
капітал: землю, розумних працьовитих людей, вигідне геополітичне становище. Чому ж держава не використала ці можливості? Тому, що не мала
гідних керівників. 20 років одні й ті
самі люди, а також їхні родичі та підлабузники, керували нами, періодично міняючись місцями.
Ми віддамо владу молодим, енергійним і талановитим патріотам України.
Саме молодь зможе змінити нашу
країну, а не старі злодії, які обкрадають народ. Ми виженемо їх з посад і
вони понесуть покарання за скоєні
злочини.
Ми запровадимо відкликання депутатів всіх рівнів, посилимо кримінальну відповідальність за хабарництво
та зловживання владою, передбачимо виборність суддів. Ми позбавимо
депутатів космічних зарплат і несправедливих пільг. Скасуємо державні
дачі і квартири, службові авто, охорону, особливе медичне забезпечення,
а зекономлені мільярдні гроші спрямуємо на створення робочих місць,
збільшення державної підтримки си-

ротам, багатодітним сім’ям, пенсіонерам, інвалідам, чорнобильцям, афганцям, дітям війни, студентам, селянам, молодим родинам.
Ми скоротимо кількість депутатів
Верховної Ради до 200. Заборонимо
обиратись до парламенту пенсіонерам і більше, ніж на два скликання.
Усі пенсіонери також будуть звільнені
з державної служби, а на їх місця
прийде молодь.
Ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в державних органах усім тим, хто довів Україну до
прірви. Ми радикально змінимо особовий склад правоохоронних органів.
Об’єднані Арабські Емірати збудували
наддержаву в пустелі завдяки нафті.
Україна може стати світовим лідером
розвитку, скориставшись чорноземом. Наша земля може годувати весь
світ, врятувавши його від продовольчої кризи. Щоб відродити українське
село, ми заборонимо продаж землі і
радикально обмежимо доступ в Україну імпортної сільгосппродукції.
Ми створимо умови для відродження
національного виробництва, створення нових робочих місць через ради-

кальне зниження податків, здешевлення кредитів і ліквідацію більшості
дозвільних процедур, які призводять
до хабарництва і корупції.
Ми позносимо високі забори можновладців, забезпечивши вільний
доступ до води і зелених зон усіх
громадян.
Ми знизимо пенсійний вік для жінок
до 55 років. Ми також приймемо закон, щоб робота на підсобному селянському господарстві і на базарі
давала людям право на отримання
пенсії.
Літнім людям ми забезпечимо гідну
пенсію. Ми передбачимо в бюджеті
кошти на повернення громадянам
України вкрадених у них комуністами
заощаджень в Ощадбанку колишнього СРСР.
При народженні кожної дитини сім’я
отримуватиме максимальну допомогу
від держави. Більшість родин в силу
низьких доходів бояться народжувати
другу дитину, тому ми змінимо законодавство, і сім’ї з двома дітьми будуть визнані багатодітними – отримають відповідні пільги. Кожна молода
сім’я зможе взяти кредит під 3 відсо-

тки річних на придбання житла.
Кожна молода людина матиме гарантоване державою перше робоче місце незалежно від стажу чи досвіду
роботи. Підприємцям, які братимуть
на роботу молодь, будуть надані значні податкові пільги.
Освіта буде безкоштовною. Викладачів та співробітників освітньої галузі
ми забезпечимо високими зарплатами з преміальними за наукову діяльність, а студентів – стипендіями європейського рівня.
Ми збільшимо в 10 разів державне
фінансування медичної галузі, а також реформуємо її. В кожному селі
працюватиме фельдшерськоакушерський пункт. Медичні працівники матимуть високі зарплати та гідні умови праці. У кожній обласній лікарні буде найсучасніше обладнання.
Шлях вирішення наших завдань –
перемога на виборах. Ми піднімемо Україну з колін і зробимо її світовим економічним і геополітичним
лідером!
Без радикальних змін ми втратимо
Україну!

4 13 вересня 2012 | ЧАС КИЇВЩИНИ |

Передвиборча програма
Української партії «Зелена планета»
Українська партія «Зелена планета» –
політична партія нового типу.
Партія «Зелена планета» – це політична партія однодумців, які добровільно, за покликом серця та розуму,
йдучи на вибори до Верховної Ради
України беруть на себе відповідальність за майбутнє України.
Ми йдемо у владу заради кращого
сьогодення й майбутнього українського народу.
Ми вбачаємо об’єднавчу національну ідею Українського народу у вирішенні проблем екології, а саме: екології життя, довкілля, виробництва,
екології душі та виховання високої
екологічної культури нації.
Українська партія «Зелена планета»
будуватиме Україну, як демократичну
європейську державу, в якій гідно,
мирно та в умовах добробуту житимуть усі її громадяни – рівноправні,
незалежно від національності, суспільного стану та віросповідання.
Зважаючи на історичний досвід Українського народу та сучасної міжнародної практики, партія відстоює такі
принципи:
• любов до Батьківщини та віра в
Бога, утвердження традиційних
християнських цінностей;
• соціально орієнтована ринкова
економіка;
• національне і духовне відродження Українського Народу і розвиток
самобутності українців та створення громадянського суспільства;

гій, планів і програм розвитку України, впровадження екологічного
управління на підприємствах, – це
шлях до реалізації майбутньої екологічної політики. Наше дбайливе ставлення до екології та довкілля повернеться до нас зростанням якості життя і процвітання українських сімей.
Ми за:
• прийняття Екологічного Кодексу
України;
• страхування об’єктів екологічного
значення;
• впровадження державного та громадського контролю за шкідливими викидами;
• впорядкування територій забруднених сміттезвалищами;
• заборону на будівництво будьяких промислових об’єктів на землях, що прилягають до морів, річок, озер, лісопаркових і заповідних комплексів;
• використання новітніх технологій
для перероблення вуглеводнів,
підвищення якості нафтопродуктів,
що значно зменшить забруднення
навколишнього середовища;
• розвиток екологічно чистих джерел енергії та енергозбереження;
• екологічний контроль води, повітря, якості продуктів;
• сприяння щодо створення єдиної
європейської «Зеленої програми»
по захисту людини і природи;
• розвиток сільського зеленого туризму.

Державна політика
Партія «Зелена планета» захищає інтереси всієї української нації в цілому – одна земля, одне життя, одна
доля. Єднання – неодмінна умова
прогресу і процвітання країни.
Ми за:
• сучасну правову державу, у якій
представники української влади –
наймані службовці українського
суспільства;
• реальну політику: розгляд і вирішення актуальних проблем України як внутрішніх, так і міжна
родних;
• прийняття морального Кодексу
державного службовця, політика,
чиновника;

Економічна та інноваційна політика
Наша партія виступає за – якісне перетворення соціально-економічної
системи. Розбудовуючи економіку
високих технологій, ми надійно захистимо природні багатства України:
ліси, ріки, землю й повітря, – щоб у
чистому вигляді передати їх своїм нащадкам.
Ми за:
• рівні права для підприємців усіх
форм власності;
• створення системи правового захисту власності на землю;
• сприятливий правовий і податковий клімат для розвитку малого й
середнього бізнесу;
• забезпечення освоєння й впровадження в українську економіку
вітчизняних і закордонних інновацій;
• стимулювання українського експорту, захист вітчизняних товаровиробників;
• введення податку на розкіш із метою збільшення фінансування дитячих будинків і програми допо-

Екологічна політика
Україні дісталася тяжка екологічна
спадщина.
Партія «Зелена планета» переконана,
що інтеграція екологічної політики до
виробничих галузей країни,
обов’язкове врахування екологічного
аспекту під час розроблення страте-

моги незаможним;
• створення програми довгострокового розвитку аграрнопромислового комплексу й українського села;
• розвиток переробної промисловості й інфраструктури селянських
ринків;
• збільшення частки високотехнологічних галузей у виробництві
валового внутрішнього продукту,
максимальне сприяння науковотехнічного прогресу;
• розвиток конкуренції й підприємницької активності у всіх секторах
економіки, особливо в сільському
господарстві;
• державний контроль за ціноутворенням через створення законодавчих актів, регулюючих якість
вітчизняної продукції та контролю
імпортних продуктів;
• створення сприятливих умов для
інвестиційних надходжень в економіку.
Соціальна політика
Партія «Зелена Планета» вважає, що
економічні перетворення повинно
бути спрямовано на поліпшені умов
життя більшості населення України.
Соціальні гарантії мають бути однаково доступними для всіх громадян
країни. Суспільство повинно бути солідарним і відповідати за найбільш
соціально незахищених громадян.
Ми за:
• гідну роботу, гідну зарплату і правовий захист для всіх працездатних громадян України;
• реформування ринку праці й пенсійної системи;
• забезпечення якісних і доступних
послуг житлово-комунального
господарства;
• захист українського споживача;
• розробку та прийняття Кодексу
споживача;
• удосконалення української системи соціального страхування, наближення її до світових стандартів;
• реформування державної системи
охорони здоров’я з метою підвищення якості й доступності медичних послуг.
Гуманітарна політика
Животворним осередком будь-якого
суспільства є турбота про екологію
сім’ї, де зберігаються і передаються
новим поколінням кращі народні традиції, дух національної і світової культури, закладаються цінності й норми
моралі, виховується любов до своєї
держави.

Ми за:
• піднесення духовно-культурної
сфери та сучасної системи освіти;
• відродження традицій високої
української культури як складової
частини європейського культурного простору;
• відродження духовності й моралі,
забезпечення та примноження інтелектуального потенціалу суспільства;
• гармонізація міжнаціональних та
міжконфесійних відносин;
• розвиток національної, мовної,
релігійної самобутності.
Молодіжна політика
Партія «Зелена планета» виступає за
всебічний гармонійний розвиток молоді, за створення умов для її інтелектуального, культурного, екологічного, фізичного і патріотичного виховання. Виходячи з гуманістичних засад, вбачаючи в молоді майбутнє
країни та народу.
Ми за:
• всебічне розширення законодавчої бази молодіжної політики та
впровадження її в життя;
• забезпечення повної зайнятості
молоді, сприяння розвитку молодіжного підприємництва;
• державну допомогу молодим
сім’ям;
• створення умов для розвитку масового фізкультурного руху, пропагування здорового способу життя.
Ми виступаємо за рішучу боротьбу з
усіма соціальними явищами, які принижують гідність людини та обмежують її права і свободи. Такі поняття як
безробіття, бідність, висока смертність, корупція, бюрократизм не повинні мати місця у незалежній Україні.
Українська партія «Зелена планета»
наполягає на безумовному виконанні
закріплених у Конституції прав і свобод людини, котрі відповідають традиціям європейської демократії.
Ми реалісти, ми не ставимо перед
собою недосяжних цілей. Усі пункти
нашої програми засновано на аналізуванні ситуації й реальних можливостях нашої країни.
Партія «Зелена планета» вже підтверджує кожне своє слово реальними
справами на благо України й Українського народу.
НАША МЕТА – ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ!
Прийнято одноголосно на позачерговому V з’їзді Української партії «Зелена планета».
Голова Української партії С.Орехов
«Зелена планета»
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Передвиборна Програма
Партії Зелених України
ЗА ЧЕСНУ ДЕРЖАВУ І ЧИСТУ КРАЇНУ!
Вступ
Функція держави – захист прав та інтересів її громадян. Держава для людини, а не людина для держави.
Природне право громадянина на гідне життя в екологічно сприятливому
середовищі не може нехтуватись.
Основа суспільної гармонії – неухильне забезпечення прав людини, прозорість і підзвітність влади суспільству, постійне узгодження екологічних та економічних чинників розвитку, глобальних та національних інтересів.
За принципом «Мислити глобально –
діяти локально» Партія Зелених впроваджуватиме стратегію стійкого розвитку на засадах єдності прав самоуправління і відповідальності за екологічний та соціально-економічний
стан міст і селищ. Партія Зелених за
децентралізацію влади і розширення
прав регіонів зі збереженням унітарного устрою країни.
Очищення влади від забруднення та
відходів
Партія Зелених – проти олігархічнокланової сваволі, за нову якість української влади та оновлення політичної еліти на засадах відповідальності,
громадянського патріотизму та служіння народу.
Партія Зелених стоїть на позиціях захисту демократії, свободи слова та
виступає проти авторитарних тенденцій у здійсненні влади в Україні. Партія Зелених за парламентську республіку, за відкриту політику та громадський контроль над владою, за необоротність демократичних перетворень та запобігання новому утвердженню авторитаризму і тоталітаризму в Україні.
Людина і суспільство
Партія Зелених за громадську законодавчу ініціативу, за формування законодавчих засад для застосування референдумів та інших механізмів прямої демократії, за участь територіальних громад у формуванні місцевих
бюджетів та контролі над використанням коштів, за руйнування корупційного середовища у владних структурах всіх рівнів, за розширення прав
місцевого самоврядування, територіальних громад, підвищення відповідальності місцевих органів влади за

стан природного і культурноісторичного середовища.
Партія Зелених за впровадження екологічно стійких моделей розвитку
міст, за перерозподіл бюджетних коштів на користь місцевих органів влади, за створення потужного муніципального сектору економіки.
Поширення наркотичної та алкогольної залежності в молодіжному середовищі – загроза майбутньому України. Партія Зелених за активну роль
органів влади всіх рівнів в забезпеченні доступу молоді до освіти, спорту і культурних цінностей, за протидію наркоманії та алкоголізму, за повну заборону реклами алкогольних
напоїв та пива.
Захищене дитинство та гідна старість – ознаки справедливості. Доступність інформації – ознака демократії. Партія Зелених за захист
Інтернет-прав громадян.
Захищеність тварин від жорстокого
поводження – ознака гуманізму.
Партія Зелених за свободу, гідність і
впевненість кожного у завтрашньому дні.
Соціально-екологічна гармонія
Завдання Партії Зелених – створення
нової, екологічно збалансованої і соціально справедливої моделі розвитку країни.
Зелена формула соціальної справедливості включає гарантії доступу кожного члена суспільства до природного середовища і забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля, права на житло, безкоштовний пакет найнеобхідніших медичних послуг, безплатну середню і
професійно-технічну освіту, доступність вищої освіти незалежно від
статків, відповідність розміру мінімальної заробітної плати та пенсії обґрунтованому прожитковому мінімуму, захист від дискримінації з боку
роботодавця за віком, національністю та статтю. Втілення цієї формули
забезпечить соціально орієнтована
держава через належний перерозподіл суспільних ресурсів на засадах соціальної солідарності, гармонізації
потреб та інтересів різних верств.
Партія Зелених за скасування оподаткування фонду заробітної плати з метою детінізації економіки, забезпечення прав найманих працівників та
належного пенсійного забезпечення.
Партія Зелених за усунення техноген-

них загроз довкіллю та розв’язання
соціальних проблем на основі реструктуризації та модернізації виробництв, раціонального енерго- та ресурсоспоживання, формування індустрії переробки відходів та повторного використання сировинних матеріалів, переробки накопичених промислових відходів та заощадження запасів корисних копалин, впровадження
високих технологій із належною підтримкою наукових досліджень, створенням нових робочих місць у відповідних сферах. «Зелені» робочі місцяінвестиційний пріоритет.
Партія Зелених – за нову якість життя,
за системні інвестиції у знання та високі екологічно дружні технології, за
ефективну державну підтримку фундаментальної науки та практичне використання результатів наукових досліджень.
Партія Зелених за ощадливе використання природних ресурсів та цільове
використання платежів за природні
ресурси на потреби охорони довкілля, за використання екологічних
штрафів та платежів за забруднення
на потреби охорони здоров’я, за
збільшення податків на ресурси та
зменшення соціальних податків.
Партія Зелених за енергозбереження,
за розвиток неядерного сектору
енергозабезпечення і мораторій на
розбудову нових потужностей АЕС, за
розширення використання відновлюваних джерел енергії, за мораторій
на видобуток вуглеводнів на Чорноморському шельфі.
Партія Зелених за збереження та інтенсивне відтворення лісів України,
за повну заборону експорту деревини, за розвиток природнозаповідної справи, як необхідної
умови розв’язання природоохоронних проблем, за резервування для
об’єктів природно-заповідного фонду не менше 20% території України.
Партія Зелених за реформування земельних відносин на принципах соціальної справедливості, за розвиток конкурентоздатного аграрного
сектору на засадах невиснажливого,
екологічно збалансованого господарювання.
Партія Зелених – проти концентрації
земельних ресурсів під контролем
фінансово-промислових груп. Захист
і збереження земельних та водних
ресурсів – питання національної
безпеки.

Партія Зелених за інтегровану екологічну політику, що впливатиме на
всі види людської діяльності. Кваліфікована відповідь на виклики
часу:кліматичні зміни, дефіцит природних ресурсів, харчову кризу є
питанням життєвої ваги, національного і глобального значення, чинником, що має гуртувати націю, мобілізовуючи її інтелектуальний,
науково-технічний та господарський
потенціал.
Глобально визнана ідея екологічно
збалансованого, стійкого розвитку
має стати наріжним каменем
об’єднуючої національної ідеї, брак
якої загрожує дезінтеграцією українського суспільства.
Партія Зелених за національне єднання на засадах наднаціональних
інтересів.
Україна і світ
Партія Зелених проти розколу Європи, за загальноєвропейську співпрацю, за активне використання інструментів програми «Східного Партнерства» ЄС задля поглиблення інтеграційних процесів, за співробітництво із
країнами Чорноморського регіону, за
особливе партнерство України із Євросоюзом вже в найближчій перспективі.
Громадянам України – всебічний захист прав в усіх країнах Європи та світу. Візова політика – на засадах взаємності і поваги до гідності людини
та її природного права на вільне пересування.
Партія Зелених за реформування Світової Організації Торгівлі, Міжнародного валютного фонду і Світового
банку задля забезпечення постійного
врахування природоохоронних та соціальних інтересів у їхній діяльності.
Партія Зелених проти розподілу світу
на зони впливу потужних економік,
транснаціональних корпорацій та військових блоків. Партія Зелених проти
силового розв’язання проблем міждержавних стосунків та внутрішніх
проблем. Військово-політичне блокування – чинник небезпеки, що суперечить глобальній співпраці, взаєморозумінню і взаємопідтримці в сучасному світі, підвищує ризики глобалізації конфліктів.
Партія Зелених за здобуття Україною
статусу постійного нейтралітету
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Передвиборна програма Всеукраїнського
об’єднання «Свобода»
Своя влада – Своя власність –
Своя гідність
на СВОїй, БОгом ДАній землі
Головною метою Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» є побудова
могутньої Української Держави на засадах соціальної та національної
справедливості. Держави, яка посяде
гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації.
Для досягнення цієї мети необхідно
виконати два завдання:
І. Негайно конституційними методами усунути від влади режим олігархічної диктатури, ліквідувати наслідки його правління та не допустити реваншу.
ІІ. Утілити в життя чіткий план всеосяжних докорінних перетворень у
державі згідно з ключовими положеннями Програми захисту українців
за принципом: Своя влада – Своя
власність – Своя гідність.
І. Усунення від влади режиму олігархічної диктатури та ліквідація наслідків його правління
Зупинити наступ олігархічної диктатури та не допустити узурпації влади
режимом кримінально-олігархічних
кланів. Унеможливити будь-які спроби конституційного перевороту. Протидіяти політичній корупції – купівлі
народних депутатів.
Ухвалити закон про імпічмент Президента України.
Висловити недовіру та відправити у
відставку Уряд Азарова-ТігіпкаТабачніка у повному складі.
Скасувати зрадницькі «Харківські угоди».
Розслідувати законність приватизаційних процесів, ініційованих Урядом
Азарова. Повернути у власність держави стратегічні підприємства.
Протидіяти запровадженню ринку
землі сільськогосподарського призначення.
Скасувати антиукраїнський закон
Ківалова-Колесніченка «Про засади
державної мовної політики». Ухвалити натомість Закон «Про захист української мови».
Відмінити несправедливу пенсійну
реформу та грабіжницький Податковий кодекс.
ІІ. План всеосяжних докорінних перетворень
1. Своя влада: Докорінне очищення держапарату та відповідаль-

не народовладдя замість свавілля можновладців і бутафорної
«демократії»
Провести люстрацію – докорінне очищення – влади.
Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих фахівців, випускників українських вишів, відібраних за критеріями патріотизму і професіоналізму.
Запровадити в кримінальному законодавстві принцип «що вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за скоєний злочин».
Встановити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими
виборчими списками.
Запровадити голосування народних
депутатів за відбитком пальця.
Скасувати депутатську недоторканність щодо кримінальних та економічних злочинів.
Запровадити обрання місцевих суддів громадою строком на 5 років.
Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів рад
усіх рівнів, суддів місцевих судів та
право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землевпорядникові й керівникові відділу внутрішніх
справ шляхом референдуму.
Ліквідувати обласні та районні державні адміністрації, передати їхні
повноваження виконкомам місцевих рад.
2. Своя власність: Могутній середній
клас і соціальний захист замість
панування олігархії та грабунку
країни
Заборонити приватизацію стратегічних
підприємств і повернути у державну
власність раніше приватизовані. Гарантувати державний контроль над
природними монополіями. Ліквідувати приватні монополії та олігополії.
Повернути до комунальної власності
підприємства-монополісти електро-,
газо-, тепло- і водопостачання та водовідведення.
Перевірити законність приватизації
усіх великих підприємств. Повертати
у державну власність та власність трудових колективів підприємства, власники яких не виконують соціальних,
інвестиційних та інших зобов’язань.
Забезпечити можливість найманим
працівникам набути право власності
на підприємства державної та комунальної власності, брати участь у їхньому управлінні та справедливому
розподілі прибутків.
Провести повну інвентаризацію всієї
землі та нерухомості України. Створи-

ти Єдиний державний реєстр прав на
нерухомість та землю і забезпечити
його відкритість та прозорість.
Заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Надавати її у довгострокове володіння
українським громадянам із правом
родинного успадкування. Дозволити
продавати законно набуті наділи
лише державі.
Скасувати податок на додану вартість. Запровадити єдиний соціальний податок із доходів громадян з
прогресивною шкалою оподаткування та базовою ставкою 20%. Не оподатковувати доходи громадян у розмірі мінімальної заробітної плати.
Встановити прогресивні податки на
розкіш.
Зобов’язати осіб, які вивели капітали
в офшори, повернути їх в Україну та
сплатити з них усі належні податки.
Націоналізувати підприємства, заарештувати банківські рахунки та конфіскувати майно порушників.
Забезпечити контроль держави над
банківською сферою (державні банки
мають становити щонайменше 30%
банківського капіталу країни). Обмежити законом лихварські відсотки
за банківськими кредитами для населення та підприємств України.
Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними, стимулюючи розвиток середнього класу, який становитиме не менше ніж 60% від працездатного населення. Забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити
на відкриття власної справи.
Запровадити соціально справедливу
спрощену систему оподаткування.
Зменшити фіскальний тиск держави
на всі верстви суспільства, які виробляють національний продукт, зокрема, на дрібне та середнє підприємництво. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом:
«малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки».
Забезпечити пільгові умови повернення на Батьківщину всіх українських заробітчан. Зароблені ними
гроші і майно, за умови їх вкладення
у підприємницьку діяльність в Україні, вважати інвестиціями, які не оподатковуються.
Запровадити погодинну оплату праці.
Встановити п’ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною погодинною заробітною платою
у працівників бюджетної сфери.
Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя. Встановити

пряму залежність розміру пенсії від
стажу роботи та допустиме
п’ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією
для солідарної пенсійної системи.
3. Своя гідність: Збереження національної ідентичності та відновлення історичної справедливості
замість розгулу українофобії та реваншу радянської імперії
Ухвалити Закон «Про захист українськоїмови».СтворитиДержавнийкомітет мовної політики.
Запровадити обов’язковий іспит з
української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади.
Зобов’язати всіх держслужбовців
вживати українську мову на роботі та
під час публічних виступів.
Скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- та відеопродукцію, програмне забезпечення.
Спрямувати кожну шосту гривню з
прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії.
Регламентувати вживання української
мови у ЗМІ відповідно до кількості
українців – не менше ніж 78% від
друкованої площі та ефірного часу.
Зобов’язати усі ЗМІ інформувати громадян про всіх своїх власників (для
преси – у кожному номері; для ТБ та
радіо – щоденно в ефірі).
Налагодити вітчизняне виробництво
україномовного програмного забезпечення для державних установ, навчальних закладів і вільного продажу. Зобов’язати бюджетні установи
користуватися лише українським
програмним продуктом.
Відкрити всі архіви ВЧК-ҐПУ-НКВДМҐБ-КҐБ, які зберігаються у Центральному та обласних архівах СБУ.
Визнати вояків ОУН-УПА учасниками
національно-визвольної боротьби за
державну Незалежність України. Оголосити 14 жовтня – День створення
УПА – державним святом.
Ухвалити новий закон про громадянство, який унеможливить практику
подвійного громадянства.
Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв на всій
території України. Запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду наркоманії та сексуальних
збочень.

Голова Всеукраїнського об’єднання
«Свобода» Олег Тягнибок
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
від партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 90 одномандатному виборчому округу
Григоришина Романа Мирославовича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і
безправ’я громадян стримує нормальний розвиток в України.
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 уста-

новах. Справедливе надання молоді
доступного житла.
Реальна рівність доходів і можливостей 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: сприяти забез-

печенню будівництва і ремонту доріг
в нашому регіоні, розв’язанню проблем газо- та водопостачання, екології та інших.
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, протягом 10 – житло у місцевості проживання.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ ЗАВ’ЯЛОВОЇ № 90
В основу своєї програми беру передвиборну програму Соціалістичної
партії України. Її зміст передбачає:
Мій проект містить основні принципи побудови в Україні дійсно
громадянського суспільства і подолання найболючіших проблем країни: бідності та безробіття, корупції,
відсутності справедливості та моральних норм, перспектив для молоді та гідної старості. Всі питання
вирішуватиму, виходячи з головного – інтересів громадян. Вірю, що
разом ми зможемо досягти реальних результатів в підвищенні добробуту людей.
1. Гідно представляти інтереси всіх
виборців України.
2. Прийнявши Пакети наказів виборців м. Біла Церква (округ № 90)
планую, перш за все, докласти зусиль, щодо вирішення поставлених завдань:
• земля – не товар! Землю у власників паїв (за їх згодою) може купити лише Українська держава.
Мною будуть підготовлені проекти законів, які слід приймати:
«Про Державний земельний
банк» та «Про право оренди землі як предмету застави». Вони не

•
•

•
•

•

дозволять втратити землю, допоможуть дати людям роботу та захистити їхні права. Торгувати треба хлібом, а не землею;
боротьба з соціальною нерівністю, ліквідація бідності;
буду боротися за права працюючої людини та ветеранів, інвалідів,
дітей війни, чорнобильців, афганців і малозабезпечених верств населення. При прийнятті бюджету
на наступні роки обов’язково відстоюватиму позицію: законні надбавки тим, хто потребує соціальної підтримки! Ініційований соціалістами Закон України «Про соціальний захист дітей війни» буде
виконуватись;
не допущу: закриття шкіл, лікарень, дитячих садків, бібліотек;
активно братиму участь у підготовці реформи медичного обслуговування, особливо у сільській
місцевості. Люди повинні отримувати якісну безкоштовну медичну
допомогу;
добиватимусь проведення реформи місцевого самоврядування.
Керувати повинні обрані, а не
призначені. Територіальні громади (міські та сільські ради) пови-

нні отримати реальні, в т.ч. бюджетні можливості вирішувати
проблеми людей. Принципово
важливо змінити систему влади в
Україні: розмежувати владу і бізнес, ввести відкриті партійні списки для виборів, ліквідувати місцеві адміністрації. Стимулювати
створення малих підприємств, в
тому числі зайнятими у виробництві, і в сфері послуг.;
• боротимусь за зміни до Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності». Люди
оформлятимуть спадщину без хабарів, не витрачаючи свій час на
бюрократів;
• для контролю над судовою гілкою влади наполягатиму на
обов’язковому місцевому референдумі про довіру судді при переобранні його на повторний
термін;
• боротимусь за якісне навчання
молоді і їх життєву перспективу.
Молодь та студентство – основа
майбутнього держави. Безперспективність, бідність, платна
освіта, труднощі з працевлаштуванням, брак власного житла –
основні проблеми більшості мо-

лодих людей, які навчаються в учбових закладах;
• старшому поколінню – моральний
спокій, гідна пенсія і повага суспільства;
• країні – екологічну безпеку. Буду
боротися, щоб відновити єдину
державну систему управління і
контролю охорони навколишнього середовища. Чисте навколишнє
середовище – запорука здорової
нації. Контроль за видобуванням і
використанням артезіанської
води. Забезпечення населення 90
округу якісною питною водоюпершочергове завдання;
• боротимусь за зниження цін на
комунальні послуги, в першу чергу, на газ та електроенергію. Український газ – українському населенню за цінами видобутку!
Загальна логіка моїх дій у парламенті
зводитиметься до наступного: система влади в Україні – європейська;
земля – не предмет спекуляцій і шахрайства; все, що передбачено законом в соціальній сфері, повинно виконуватись; опора – власне виробництво; людині – гарантії прав і свобод.
Так я розумію лад, що називається
демократичним соціалізмом.
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 90
Міхеєва Олександра Сергійовича
Український прорив: до справедливості і конкурентоздатності країни:
Перший пункт – конституційний прорив, котрий полягає в тому, що українці самі будуть писати свою Конституцію.
Другий пункт – судово-правовий прорив – полягає в тому, «щоб з нуля
створити систему справжнього правосуддя».
Третій пункт – інформаційний прорив – передбачає створення суспільного телебачення і радіомовлення і
захист національного інформаційно-

го простору.
Четвертий пункт – антикорупційний
прорив для зниження ролі держави в
економіці загалом і впливу чиновників на прийняття економічних рішень.
П’ятий пункт – демографічний прорив – це впровадження
обов’язкового медичного страхування, збільшення виплат при народженні дитини і щомісячної виплати
по догляду за дитиною.
Шостий пункт – інтелектуальний прорив – полягає в розвитку системи захисту інтелектуальної власності.

Сьомий пункт – транзитний прорив –
забезпечення умов для державноприватного партнерства в створенні
основних транзитних автомобільних
коридорів, будівництві нових нафтота газопроводів, а також у наведенні
«військового порядку» на залізниці.
Восьмий пункт – енергоефективний
прорив – зменшення критичної залежності від монопольного імпорту
енергоносіїв, зниження енергоємності ВВП, інтеграція на європейський
ринок.
Дев’ятий пункт – інвестиційний про-

рив, що передбачає спрощення виділення землі в довгострокове користування для інвесторів, котрі збираються будувати в Україні підприємства,
вирішення проблем, котрі стримують
надходження інвестицій.
Десятий пункт – будівельний прорив,
полягає в розвитку системи іпотеки
та заниження вартості кредитів для
придбання житла до європейського
рівня.
Одинадцятий пункт – аграрний прорив, що передбачає підтримку аграрної інфраструктури.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Мельничука Сергія Васильовича
1. Аргументованість і прозорість
прийняття владних рішень.
2. Суспільним пріоритетом має стати
консолідація суспільства на основі
спільної мети розвитку.
3. Досягнення поступального розвитку українського суспільства за рахунок нарощування людського капіталу в усіх його вимірах.
4. Проведення всеосяжної інвентаризації державної власності, встановлення законодавчих обмежень стратегічно важливих
об’єктів, а приватизацію решти

підприємств здійснювати на прозорій аукціонній основі.
5. Функціонування економіки на
принципах чесної конкуренції, без
дотацій і пільг.
6. Запровадження чіткого процентного співвідношення фінансування галузей економіки і секторів
суспільного життя України. Перегляд цих пропорцій можливий за
результатами загальносуспільної
згоди.
7. Ресурси Держбюджету сконцентрувати на розвитку тих галузей і

сфер економіки, яким притаманний високий рівень доданої вартості.
8. Підвищення якості земельних ресурсів, їх надійна законодавча
охорона, охорона водних та біоресурсів, забезпечення високої якості повітря та переробка шкідливих
відходів.
9. Модернізація бази наукових досліджень, посилення взаємодії
наукової теорії та виробничої і загалом суспільної практики.
10. Наявність політичної опозиції –

принципова і категорична умова
демократичного суспільства, яке
декларує європейські цивілізаційні пріоритети. Опозиція має бути
повноцінним і рівноправним
суб’єктом політичного процесу.
11. Підтвердження європейського вибору України, неухильне врахування вимог і рекомендацій ЄС і
Європарламенту.
13 серпня 2012 р. Мельничук С.В.
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Передвиборча програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 91
Суслова Олександра Івановича
НОВЕ СЕЛО – НОВА УКРАЇНА
Київщина – серце України. Наша земля – найродючіша в світі. Наші люди –
чесні і працьовиті.
У нас є все, щоб жити достойно. Щоб
мати високі зарплати і пенсії, якісну
освіту, доступну медицину. Єдине,
чого в нас немає – чесної і професійної влади, яка дбатиме про Україну і
українців.
Україна може виробляти продукти,
щоб прогодувати 200 млн. людей.
Це в чотири рази більше, ніж потрібно для забезпечення країни. Доходів від експорту продовольства, ціни
на яке постійно зростають, більш
ніж достатньо, щоб забезпечити на
селі високий рівень життя. Але через непрофесійність і хабарництво
чиновників Україна імпортує неякісні продукти з-за кордону, а люди
живуть у злиднях.
Ми ввозимо м’ясо і сало, бо держава
не стимулює тваринництво. Поголів’я
великої рогатої худоби за роки незалежності знизилося у 6 разів.
Поголів’я свиней впало у 2,5 раза.

Українці п’ють в чотири рази менше
молока, ніж у Європі, тому що закупівельні ціни не дають селянам можливості тримати корів.
Половина фруктів, які продаються в
Україні – привезені з інших країни.
Кожне п’яте яблуко – це імпорт. Колись Україна пишалася своїми садами, зараз Польща вирощує у 2,7 раза
більше яблук, ніж наша держава.
Своє завдання бачу в тому, щоб змінити якість політики. Влада повинна
працювати в інтересах людей.
Ми повернемо Україні славу житниці
Європи. Від цього повинна виграти
кожна сільська родина.
Я – «за»:
• створення високооплачуваних робочих місць у малих містах та сільській місцевості. За 20 років українське село втратило 5 млн. людей. Люди їдуть на заробітки в
міста та за кордон. На селі скоро
не залишиться молодих людей.
Щоб повернути молодь, необхідно створити робочі місця та побутові умови. Члени партії «Украї-

на – Вперед!» подали проект Закону «Про зайнятість», який стимулюватиме створення робочих
місць на селі.
• підтримку вітчизняного сільгоспвиробника. Українці повинні їсти
свої продукти. Держава повинна
створити умови для того, щоб
люди не тільки могли виростити,
але й зберегти та переробити
урожай. Низькі та прості податки,
дешеві кредити, доступна техніка, справедливі закупівельні
ціни – такою має бути державна
політика.
• інвестиції держави в інфраструктуру. Хороші дороги, чиста вода,
газ по доступним цінам мають
стати нормою.
• розвиток соціальної сфери на селі.
Якісна освіта для дітей, доступна
медицина для всіх. Відродження
культури.
Я – «проти»:
• продажу землі іноземцям. Земля
має належати тому, хто на ній
живе і працює.

• закриття лікарень і шкіл. Медична
допомога та освіта – це право
кожної людини, гарантоване державою.
• корупції та свавілля чиновників.
Хабарники мають сидіти у тюрмі.
На скільки чиновник затримав виконання своїх обов’язків – стільки
він має відпрацювати на громадських роботах або сплатити штраф.
Тоді у нас не будуть державні акти
на землю оформляти роками.
Змінимо владу – змінимо життя!
Команда партії «Україна – Вперед!»
розробила програму «Нова економіка – нова країна». Ми знаємо, що
конкретно треба робити, щоб за 5 років підняти середню зарплату до 1000
євро, а пенсію – до 500 євро.
Головна мета – підвищення якості
життя кожної родини.
Україну можуть змінити тільки нові
лідери. Старі політики, які вже 20 років міняються місцями, нічого нового
дати не можуть.
Україна повинна рухатися вперед!
Україна – Вперед!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України від партії
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 91 одномандатному виборчому округу
Сольвара Руслана Миколайовича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Як громадянин, як успішний управлінець і підприємець, я вважаю, що
прийшов час системних змін в Україні. Як молодий політик я докладу усіх
зусиль, щоб втілити ці зміни у життя.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і
безправ’я громадян стримує нормальний розвиток Київського регіону
та країни загалом.
Щоб 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.
Запровадити сувору персональну відповідальність державних службовців
за нецільове використання бюджетних коштів.

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.
Механізми регулярної звітності центральної і місцевої влади перед виборцями і відкликання з посади тих,
хто не виправдовує довіри людей.
ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць
для молоді на підприємствах та установах. Справедливе надання молоді
доступного житла.
Реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.
Зміцнення системи соціального за-

хисту дітей-сиріт та малозабезпечених сімей.
Запровадження на державному рівні
політики патріотичного та духовного
виховання молоді.
Скасування персональних пенсій та
чиновницьких пільг.
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:
забезпечити фінансування ремонту міських та міжміських доріг;
• відкрити нові автобусні маршрути
у Фастівському, Макарівському,
Києво-Святошинському і Сквирському районах;
• забезпечити гідний медичний захист, поліпшити матеріальнотехнічний стан лікувальних уста-

нов округу;
• забезпечити проведення ремонту
шкіл Фастівського, Макарівського,
Києво-Святошинського, Сквирського районів.
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, протягом 10 – житло у місцевості проживання.
Створити умови для розвитку та діяльності малого і середнього підприємництва, підтримки вітчизняного
виробника.
Знизити ставки і спростити механізм
для пільгового довгострокового кредитування сільскогосподарських виробників.
Залучити внутрішній та зовнішній капітал для відродження економіки Київської області.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
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Передвиборча програма кандидата у депутати
до Верховної Ради України по одномандатному виборчому округу № 91
Майсак Лариси Дмитрівни
1. Подолання кризової ситуації в
економіці шляхом створення
сприятливого інвестиційного клімату.
2. Подальша робота над удосконаленням та реалізацією основних
положень Земельного кодексу.
3. Втілення на селі реформ які сприятимуть землевласнику стати повним господарем на своїй землі.

4. Створення спеціалізованої банківської установи для пільгового довгострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників.
5. Не декларування, а реальне, дійсне забезпечення дітей, ветеранів
та пенсіонерів, безкоштовними
медикаментами.
6. Відновлення державної мережі
аптек.

7. Боротьба з корупцією у державі.
8. Мінімальна заробітна платня та
пенсія повинні бути не меншими
прожиткового мінімуму.
9. Належний соціальний захист та
гідна пенсія пенсіонерам.
10. Підтримка молоді та розвиток
спорту і туризму, молодіжне кредитування.
11. Соціальна рівність громадян.

12. Створення належних умов та підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.
13. Відродження села, створення робочих місць для жителів села.
Кожне село – це маленьке місто.
14. Доступність до депутата Верховної Ради.
Мій особистий телефон:
(067)749-42-65.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ПО ОДНОМАндатНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 91
ПУСТОВОЇ ТАМАРИ ВІКТОРІВНИ
Мета:
• зламати стереотипне мислення
народу щодо неможливості подолання олігархічної, непрофесійної
політичної гілки влади в державі;
• вселити віру моїх земляків про
значимість їх думки та громадянської позиції у формуванні державної політики та необхідності
прийти на виборчі дільниці, віддати свій голос за кандидата, який
зможе достойно і гідно представляти їх інтереси у Верховній Раді
України.
ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Спираючись на професійний, життєвий досвід, хочу виголосити ті позиції, які є найбільш болючими для суспільства і для вирішення яких у Верховній Раді України не вистачає мудрого жіночого потенціалу.
Зокрема, пропоную 6 конкретних
кроків:
1. Сприяти забезпеченню сповідування ідеології честі, гідності і
справедливості у розподілі державних ресурсів, непримиренного
ставлення до корупціонерів і хабарників, «тіньових» грошей шляхом проведення системної і відкритої експертної роботи щодо діяльності представників органів

державної влади та повернення
до них народної довіри.
2. Сприяти активізації участі жінок у
громадсько-політичному житті
країни шляхом збільшення їх
представництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, утвердження у політиці і
суспільному житті норм моралі як
визначальної складової політики
життя нової України шляхом організації шкіл жіночого лідерства
для їх активної участі у прийнятті
на всіх рівнях державноуправлінських рішень. Лише громадська та політична активність
жінок, їхня робота у Верховні Раді
по вирішенню соціальних проблем, подоланню бідності, забезпечення збільшення бюджетних
місць в університетах та доступності вищої освіти можуть змінити
на краще як становище жінок в
Україні, так і стан держави взагалі.
3. Змінити позицію суспільства щодо
«простого споглядання» за розкраданням державного майна,
руйнуванням українського села,
руйнуванням соціальної інфраструктури малих міст України, руйнуванням історії й архітектури стародавніх міст України.
4. Забезпечити підтримку малого і

середнього бізнесу з метою запровадження нових робочих
місць для молодих спеціалістів і
працюючих з адекватним фондом
оплати праці, який не «витісняє»
їх за кордон на низькооплачувану
роботу, а забезпечує добробут і
власний розвиток на Батьківщині
шляхом внесення якісних змін у
систему підготовки керівних кадрів.
5. Забезпечити рівні квоти для представлення жінок і чоловіків у всіх
сферах життя – на виробництві,
підприємстві, організації, в управлінні, у державній владі всіх рівнів
шляхом внесення якісних змін у
вітчизняне законодавство і встановлення чіткого контролю за
його виконанням.
6. Подолання проблем наркоманії та
ВІЛ-СНІДу шляхом запровадження
довічного покарання для наркодільців та наркобаронів, а не
лише для тих, які вже є «смертельно хворими і довірливими
гравцями на цьому ринку»;
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
• викорінення корупції, беззаконня
і безпорадності пересічного громадянина перед чиновником;

• відродження виробництва, створення висококваліфікованих робочих місць;
• встановлення контролю над тарифами на комунальні послуги;
• впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування.
• Даю слово:
• служити своїм виборцям чесно;
узяті на себе зобов’язання неухильно виконувати.
• підходити до рішення будь-якої
проблеми відповідально і професійно.
• зробити все, щоб у ваших родинах
було благополуччя і впевненість у
завтрашньому дні.
• використовувати весь свій досвід,
усі сили і напрацювання задля
розквіту нашого краю.
ЧЕРЕЗ ДОВІРУ ВИБОРЦІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТІВ!
Особливі зусилля моя команда буде
спрямовувати на постійний зв’язок зі
своїми виборцями, щоб у вас завжди
була можливість отримати пряму допомогу та підтримку від обраного
вами депутата.
«____» «______________» 2012 рік
_____________________ Т.В.Пустова
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Передвиборча програма кандидата
в народні депутати України
Дудки Сергія Володимировича
Мій життєвий принцип:
Реальні цілі – конкретні справи;
• Служити народу України, захищати національні інтереси, забезпечити щасливе материнство, дитинство та гідну старість, особисто
допомагати нужденним;
• не обіцяти, а робити все з Божого
благословення щиро, від чистого
серця, заради людей.
Моя головна мета:
• розробка таких законів, які б
сприяли покращанню соціальноекономічної ситуації в державі.
Я виступаю:
• за побудову цивілізованої держави, розвиток якої базується на засадах високої моралі, законності,
правопорядку, справедливості, захисту інтересів кожної людини;
• за розвиток національної економіки шляхом продуманого економічного реформування, створення
додаткових робочих місць;
• за соціально-економічну розбудову українського села – основи на-

шого добробуту і духовності;
• за істотне поліпшення екологічної
ситуації в державі;
• за справедливий розподіл доходів, доступи до влади, забезпечення безкоштовного лікування,
навчання;
• за матеріальну підтримку інвалідів, пенсіонерів, та малозабезпечених;
• за постійну співпрацю з усіма релігійними конфесіями, за конструктивну співпрацю з національними меншинами.
Буду добиватися , щоб конституційні
права і свободи
були реально забезпечені!
Для досягнення моєї мети я пропоную:
• Працездатним – роботу і гідну
зарплату, знедоленим – захист.
Втілити у життя лозунг: «Все краще – дітям!»
• Сприяти розробці і прийняттю законів, які б покращили інвестиційний клімат в Україні;

• Всебічно сприяти розвитку малого
та середнього бізнесу, як основи
економічного зростання держави,
диференційоване оподаткування,
довгострокове кредитування;
• Забезпечити фінансову підтримку
української культури; зробити
українську книгу, газету та журнали дешевими та доступними через зниження ставок оподаткування;
• Захистити інформаційний простір
від пропаганди насильства, алкоголізму та наркоманії.
• Вирішувати проблему єдності поколінь, поваги до батьків, історії і
культури рідного народу.
• Забезпечити гарантоване працевлаштування молоді, надання довгострокових кредитів на навчання
і придбання житла.
• Забезпечити прозорість діяльності
всіх органів влади і їх звітність,
особливо у розподілі бюджетних
коштів.
• Повернення заморожених вкладів
ощадбанку, трастових та страхових компаній.

• Захист конституційних прав людини, недоторканність особистості,
приватної власності, честі і гідності, захист від свавілля влади.
• Лікарям, вчителям, працівникам
науки і культури забезпечити відповідну заробітну плату, яка б дозволяла утримувати сім’ю, гарантувала б соціальний захист.
• Військовослужбовцям та правоохоронцям – втілення у життя державної програми забезпечення
житлом.
• Створити екологічно – безпечним
виробництво, боротися за чистоту
довкілля.
• Комунальні послуги повинні бути
дійсно послугами, а не фінансовим тягарем для сімейного бюджету.
• Законодавчо забезпечити можливість відкликання народного депутата при умові невиконання
ними своїх зобов’язань, здійснення ним протизаконних дій.
06 серпня 2012 року Дудка С.В.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
у одномандатному виборчому окрузі № 92
на чергових виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року
Писанної Надії Андріївни
Я вважаю, що саме зараз настав час
впровадження системних реформ в
усіх галузях суспільного життя на
принципах європейської демократії.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і
безправ’я громадян стримують нормальний розвиток України. Влада повинна належати не чиновникам та їх
близькому оточенню, а місцевим громадам.
Щоб змінити цю ситуацію, у Верховній Раді я спрямую зусилля на такі
напрямки:
Боротьба з корупцією:
• Запровадити механізми регулярної звітності центральної і місцевої влади перед виборцями і відкликання з посад тих, хто не ви-

правдовує довіри людей;
• Створити механізм жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
державного і місцевого бюджетів;
• Запровадити сувору персональну
відповідальність державних службовців за нецільове використання
бюджетних коштів;
• Скасувати персональні пенсії і чиновницькі пільги.
Економічний розвиток:
• Домагатися, щоб у бюджеті держави окремим рядком було визначено фінансування нашого
регiону. Кошти повиннi бути
спрямованi безпосередньо до
мiсцевих бюджетiв на вирiшення
соцiально-економiчних проблем;

• Створити умови для розвитку та
діяльності малого і середнього
підприємництва, підтримку вітчизняного виробника;
• Знизити ставки і спростити механізм для пільгового довгострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників;
• Підтримати програми енергозбереження і енергоефективності;
Інфраструктура:
• Забезпечити фiнансування ремонту мiських та мiжмiських дорiг.
• Домагатися видiлення цiльових
державних та iнвестицiйних коштів для замiни систем тепло – та
водозабезпечення;
Соціально-гуманітарна сфера:
• Забезпечити державну підтримку

програми відродження української мови та культури.
• Розробити та впровадити в життя
програму профiлактики
наркоманiї, яка буде реально працювати серед дiтей та пiдлiткiв
наших мicт i селищ.
• Першочергове працевлаштування
молоді, жінок, одиноких матерів
та сиріт;
• Зміцнити систему соціального захисту дітей-сиріт та малозабезпечених сімей;
• Завершити перехід до професійної армії.
Я виступаю за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських норм та принципів.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 92
Нечипорука Юрія Володимировича
на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Добробут кожного українця – запорука процвітання України!
У передвиборній програмі мої принципи життєдіяльності: патріотизм,
справедливість, професіоналізм.
Я не обіцяю вам, що сам вирішу ваші
проблеми, але запевняю, що постійно буду відстоювати та захищати інтереси виборців свого округу в першу
чергу.
Голосуючи за Юрія Нечипорука, ви
вибираєте:
• формування стабільної бюджетної
системи нашої держави;
• сильну, не корумповану українську владу;

• невідкладне проведення адміністративної реформи, скорочення
бюрократичного управлінського
апарату;
• формуванням місцевого бюджету,
який залежав би від потреб населеного пункту, а не центральних
органів влади;
• притягнення до кримінальної відповідальності чиновників різних
рівнів за невиконання та порушення Законів України та за злочинні дії, які вже для багатьох стали нормою;
• 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;
здійснення широкої державної
підтримки програми відродження
української мови та культури;

• забезпечення конституційних
прав громадян на безкоштовну
освіту та медичне обслугову
вання;
• зміцнення системи соціального
захисту дітей-сиріт та малозабезпечених сімей;
• забезпечення державних гарантій
першого робочого місця для випускників шкіл та вузів;
Моя позиція: діяльність депутата –
під контроль виборця!
Згуртуємося і здобудемо перемогу в
ім’я майбутнього, добра та справедливості.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №92
КОЛОДІНОЇ Ярослави Іванівни
За 20 років «дикого» капіталізму
Україна опинилася на краю прірви.
Олігархічні клани зруйнували та розікрали усе, перетворили народ на
безправних рабів та прагнуть забрати
в нас останні залишки соціалістичних
досягнень: право на 8-годинний робочий день, соціальні гарантії, безоплатну освіту та медицину.
8 мільйонів наших співвітчизників не
витримали двадцятирічного «демократичного раю» та передчасно пішли з життя, зараз нас навіть не 45
мільйонів. Незважаючи на зухвалі
звіти влади, ніби в нас все добре, шалено зростає економіка, насправді по
всій нашій землі збільшується лише
одне – кількість кладовищ!
Далі терпіти не можна! Настав час
змін!
Шановні виборці!
У разі мого обрання до Верховної
Ради України, у складі фракції Комуністичної партії України я боротимусь
за державу, яка служитиме інтересам
народу – і кожному з нас.
Мої програмні цілі
• Повернення у державну власність
стратегічних галузей економіки,

•

•

•

•

•

проведення модернізації підприємств, щоб поліпшити умови праці та розвивати новітні технології.
Запровадження державної монополії на виробництво та реалізацію лікеро-горілчаних та тютюнових виробів заради наповнення
бюджету для реалізації соціальних програм: освіти та охорони
здоров’я.
Земля – наше народне багатство –
має належати та приносити користь тим, хто на ній живе та працює, а не купці неофеодалів, що
створюють на Київщині нову панщину.
Треба провести ревізію щодо законності видачі земельних ділянок в природоохоронних зонах.
Ставки, берега річок, ліси належать народові, а не олігархам, що
їх захопили.
Відродження за підтримки держави крупнотоварного сільгоспвиробництва на основі кооперування селян-власників земельних
паїв.
Ліквідацію безробіття. Створення
нових робочих місць. Відновлення роботи закритих заводів, фабрик та відродження на їх базі

•
•

•

•

•

•

•

професійно-технічних училищ задля забезпечення країни кваліфікованими робітничими кадрами.
Гарантоване право на перше робоче місце для молоді.
Тотальна боротьба з корупцією
унеможливить знаходження хабарників при владі.
Спрямувати роботу місцевого самоврядування на благо та соціальний захист громадян, розвиток
інфраструктури міст і селищ, а не
на збагачення окремих осіб та виконання партійних забаганок.
Спрямувати 10 відсотків ВВП на
розвиток сучасної безкоштовної
гарантованої для всіх верств населення медицини. Зберегти та відновити закриті злочинною владою лікарні та ФАПи у кожному
населеному пункті.
Тарифи ЖКГ не повинні перевищувати 10 відсотків від сімейного
доходу громадян. Тарифоутворення та якість послуг – під контроль
держави.
Відновити безкоштовну дошкільну, середню та вищу освіту в державі.
Сприяти розвитку культури. Відновити систему сільських клубів та

•

•

•
•

будинків культури для організації
дозвілля населення.
Законодавчо закріпити реєстрацію суб’єктів господарювання в
місцях, де вони фактично працюють. Податки повинні йти на розвиток наших міст та сіл, а не у
Київ.
Відновити усі підступно скорочені
владою пільги для соціально незахищених верств населення: чорнобильців, афганців, дітей війни,
матерів-одиначок, інвалідів, ветеранів.
Ввести обов’язковий податок на
розкіш та багатство.
Реалізувати програму розбудови
сучасних могутніх Збройних сил
України та відродження потужного військово-промислового комплексу.

Шановний земляче! Від твого сьогоднішнього вибору залежить доля країни, доля твоїх дітей, гідна старість
батьків.
Майбутнє вже почалося!
Повернемо країну народові разом!
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ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД
ВО «БАТЬКІВЩИНА» ПО МАЖОРИТАРНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №93
Я, Мостіпан Уляна Миколаївна, 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 мандата,
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
присягаюсянаписатизаявупроскладання 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: мати можливість працювати і 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.
Пільги посадовців будуть скасовані, а
витрати на утримання органів влади
будуть скорочені удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам. Нечесні будуть відповідати за законом.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати
їх.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я зроблю все можливе для захисту
української мови. Я бачу Україну повноправним членом Європейської
спільноти і працюватиму для цього.
Я добре знаю ті проблеми, що турбують жителів мого виборчого округу.
Беру на себе зобов’язання перед своїми земляками домогтися:
• встановлення дійового народного
контролю над владою, надання
парламентській опозиції конституційного статусу одного із державних інститутів контролю суспіль-

ства над виконавчою владою;
• відродження і розвитку національних культур і мов;
• запровадження системи патріотичного виховання молодого покоління в дусі національних традицій та пропаганди здорового
способу життя;
• забезпечення рівноправного
функціонування різних форм власності господарювання на землі –
земля має належати тим, хто на
ній працює;
• взаємодії з депутатами місцевих
рад округу для захисту їх інтересів
у вирішенні соціальноекономічних проблем: відновленням роботи існуючих підприємств
та створенням нових робочих
місць, забезпечення водопостачання та водовідведення, збирання та переробку сміття, будівництво та ремонт доріг.
У разі обрання мене депутатом Верховної Ради працюватиму над реалізацією життєво важливих проблем
нашого регіону, розвитком охорони
здоров’я, освіти, науки, культури,
здійсненням соціального захисту населення.

Програма кандидата у народні депутати України
Медведєва Олександра Васильовича
за одномандатним округом №-93
Шановні співвітчизники!
Я, Медведєв Олександр Васильович ,
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!
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. 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 безза-

перечний 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 адрес-

ності матеріальної допомоги, монетизації 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 нейтральна та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими країнами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Збройні Сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недоторканність 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 у народні депутати України
Миколи Стельмаха
Назустріч Вам!!!
Україна відбулася як суверенна незалежна держава. Однак, сьогодні влада в Україні поділена між олігархічними кланами. Весь трагізм цього неприродного явища полягає в тому,
що фактично вся країна працює на
збагачення і обслуговування не менше 300 депутатів-олігархів та інших
владних чинів представників напівкримінальних олігархічних кланів.
Окрім цього, сьогоднішня влада в
Україні, вигодувана і підтримана комуністами, виявилася ще більш антиукраїнською, бо ненавидить все українське. Намагається знищити українські: мову, історію, традиції, свободу,
освіту, Українську державу і остаточно винищити українську душу.
Нас, українців, намагаються залишити без вибору, оскільки олігархія,

узурпувавши владу, намагається
узурпувати і сьогоднішню опозицію.
Основне своє завдання, як політика, я
вбачаю в зламі системи, коли українець працює на чиновника-олігарха. І
побудову нової системи, де чиновник, депутат обслуговує і працює на
інтереси українця, поважає його.
Коли чиновник несе невідворотну
персональну відповідальність.
Влада повинна бути моральною, чесною, людяною, відкритою і головне
відповідальною.
Першочергові мої кроки будуть направлені на повернення країни до
демократичного шляху розвитку.
Окрім цього я виступаю за:
• Формування демократичної проукраїнської більшості у Верховній
Раді та проукраїнського уряду;
• Захист, відродження і розвиток

•

•
•

•
•
•

•
•
•

української мови, культури,
традицій;
Перегляд кабальних газових угод
та умов перебування російського
флоту в Севастополі;
Ліквідацію монополії Росії в енергетичному просторі України;
Повернення України до напрямку
Європейської та Євроатлантичної
інтеграції;
Захист українського виробника;
Захист малого і середнього бізнесу;
Формування широкого прошарку
середнього класу (підприємці,
кваліфіковані працівники, службовці) в Україні, з європейським
рівнем життя;
Непримиренну війну з корупцією,
казнокрадством та рейдерством;
Мораторій на продаж землі;
Реформи в комунальній сфері;

• Адресну систему соціального захисту;
• Підвищення зарплат і пенсій;
• Наділити місцеві громади не декларативним, а реальним самоврядуванням;
• Формування бюджету тільки
«знизу», що дасть можливість, використовувати його у першу чергу
на потреби людей;
• Розширення мережі закладів освіти та охорони здоров’я;
• Розвиток туристичної галузі, яка
принесе кошти до місцевих бюджетів.
Багато років працюючи на Київщині,
постійно переконуєшся – це благодатний край, чудові люди, які заслуговують на кращу долю!!!
Гарантую, що разом з Вами – ми переможемо!!!

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 93
ТАРАСЕНКО ЛЕСІ ІВАНІВНИ
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки буду виконувати добросовісно та сумлінно, реалізуючи власну
передвиборчу програму, яку я представляю.
Вважаю, що лише розвиток освіти та
культури, збільшення народжуваності, а також побудова ефективної системи охорони здоров’я здатні створити суспільство розумних, здорових,
успішних людей та міцну державу.
Тому збереження та розвиток доступної безкоштовної освіти, безкоштовної високоякісної медицини та здорового культурного середовища є моїм
головним пріоритетом.
З цією метою буду:
• добиватися впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування, розвитку
страхової медицини, створення
амбулаторій сімейного лікаря,
пільгового забезпечення інвалідів
ліками

• добиватися зміцнення
матеріально-технологічної бази
поліклінік та лікарень
• добиватися зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів, факультету безкоштовної
довузівської підготовки, відкриття
комп’ютерних класів
• сприяти здійсненню широкої державної підтримки програми відродження української мови та
культури
• відстоювати конституційне право
громадян на безкоштовну освіту
та медичне обслуговування;
• добиватися випереджального
зростання заробітної плати медикам, працівникам освіти та культури
• добиватися надання цільової підтримки сільським школам, реалізацію у повному обсязі державних програм «Вчитель» та «Шкільний автобус»
• інформатизацію та
комп’ютеризацію професійно-
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технічних навчальних закладів, їх
підключення до мережі інтернет
сприяти розвитку мереж бібліотек
та музеїв відповідно до європейських стандартів
сприяти залученню коштів в гуманітарні проекти округу в рамках
благодійної допомоги, за рахунок
коштів меценатів і спонсорів
сприяти подальшому розвитку національних історико-культурних
заповідників
брати участь у формуванні державної політики з метою продовження тривалості життя і стабілізації чисельності населення, надання всебічної підтримки молодим сім’ям, охорони материнства
і дитинства
добиватися збільшення державної допомоги на дитину до рівня
прожиткового мінімуму
відстоювати особливу роль міста
та району в історії України, її духовному та культурному розвитку
домагатися збільшення державно-
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•

•

•

•
•

го фінансування, відновлення та
підтримки історичних, культурних
та духовних закладів нашого округу
сприяти розвитку округу, як
курортно-туристичного, культурного та духовного центру країни
сприяти талановитій молоді у
вступі до столичних вузів шляхом
залучення спонсорів та меценатів
добиватися створення мережі закладів дозвілля для молоді – гуртків та спортзалів, залучення її до
суспільно корисної діяльності, для
того, щоб забрати їх з вулиці
домагатися зменшення рівня алкоголізму та наркоманії шляхом
проведення роз’яснювальної роботи та реалізації гуманітарних
проектів із залученням соціальних
та медичних працівників, педагогів та волонтерів
сприяти відкриттю нових шкіл та
дитячих садків
сприяти розвитку культурних закладів, таких як кінотеатри, театри
та концертні зали
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Передвиборна програма
кандидата в депутати Верховної ради України
в одномандатному виборчому окрузі № 94
Поповича Валерія Федоровича
За двадцять один рік моєї роботи на
виборних посадах в органах місцевого самоврядування моїм життєвим
кредо було і залишається – жити по
совісті, служити територіальній громаді, державі Україна.
Підтримую програму партії Наталії
Королевської «Україна – Вперед!», де
головними принципами є: свобода
слова, дотримання конституційних
прав і свобод людини, забезпечення
норм Конституції та Законів України,
повернення до непорушних людських цінностей «Діти – наше майбутнє, ветерани – наша гордість» і вони
стануть основними засадами у моїй
роботі.
З метою подальшої реалізації демократичних перетворень, побудови
громадянського суспільства
зобов’язуюсь :
• домогтися проведення дострокових, чесних, прозорих виборів Васильківського міського голови Київської області у 2013 році;
• повернути в правове поле результати виборів 31 жовтня 2010 року
та надати можливість обійняти
посаду Глевахівського селищного
голови Васильківського району
Київської області Жеребцову В.В.;

• провести інвентаризацію земельних ресурсів у містах Василькові,
Обухові, Васильківському, Обухівському районах та прийняти рішення щодо повернення територіальним громадам незаконно вилучених земель;
• провести інвентаризацію об’єктів
комунальної власності у містах Василькові, Обухові, Васильківському, Обухівському районах та прийняти рішення щодо повернення
територіальним громадам незаконно вилучених об’єктів комунальної власності;
• виправити помилку Васильківської міської ради щодо реорганізації комунальних підприємств
міста, створення КП «Васильківводоканал» та повернути попередні
статуси комунальним підприємствам міста Василькова;
• забезпечити девіз «Діти – наше
майбутнє» наступними кроками:
добитися належного фінансування закладів освіти міст Василькова, Обухова, Васильківського, Обухівського районів, забезпечивши
безкоштовним харчуванням учнів
початкових класів, дітей з багатодітних родин та інші категорії. По-
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•
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•

вернутися до практики безкоштовного перевезення учнів шкіл
по місту Василькову та пільговому
перевезенню студентів до міста
Києва в громадському транспорті,
поширити цей досвід на місто
Обухів, Васильківський, Обухівський райони;
домогтися проведення щорічного
оздоровлення школярів на базах
відпочинку в Татарбунарському
районі Одеської області (Чорне
море) по тисячі дітей від міст Василькова, Обухова, Васильківського, Обухівського районів – безкоштовно для батьків;
повернутися до практики належного фінансового забезпечення
закладів мистецького та спортивного спрямування;
домогтися реконструкції приміщення колишнього штабу дивізії у
військовому містечку м. Василькова під дитячий садок на 200 місць;
відновити практику проведення
капітальних ремонтів, реконструкцій у Васильківській центральній районній лікарні – на
зразок реанімаційного, гінекологічного відділень, на інші відділення ЦРЛ та поширити цю прак-

тику в Обухівській центральній
районній лікарні;
• забезпечити інсуліном мешканців
міст Василькова, Обухова, Васильківського та Обухівського районів,
які хворіють на цукровий діабет
(безкоштовно);
• сприяти у вирішенні соціальних
питань для військовослужбовців
міст Василькова, Обухова, Васильківського, Обухівського районів;
• в державотворчому процесі підтримую програмні цілі партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!» щодо базових принципів
державності: унітарна, незалежна
держава Україна з демократичним розвитком, з єдиною державною мовою – українською;
• головним принципом у проведенні судової реформи вважаю виборність суддів усіх рівнів;
• з метою посилення рівня законності і правопорядку в містах і населених пунктах вважаю необхідним утворення муніципальної міліції.
НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ!
01 серпня 2012 року Попович В.Ф.

Програма
кандидата в депутати
Тимченко Катерини Петрівни
Вільна жінка у вільній Україні
Відповідальність за Україну, турбота
про майбутнє наших дітей, добробут,
соціальний захист, свобода, мир, стабільність – основні пріоритети моєї
програми.
Я прагнутиму, щоб спільними зусиллями забезпечити справжню гуманістичну і демократичну спрямованість
реформ, що відбуваються в нашій
державі.
Моя головна мета – право на вільний
вибір та рівні можливості реалізації
політичних, соціальних, економічних
і особистих прав і свобод чоловіків і
жінок, які закріплені в Конституції
України та міжнародних документах
як основа збереження стабільного
розвитку добробуту українських громадян.
Я виступаю за:
• соціальні гарантії у сфері праці
для всіх працюючих, незалежно
від форм власності, статі, національності, віку, освіти, що мають
бути реалізовані через конститу-

ційне і законодавче гарантування
рівності права людини на працю,
соціальну обґрунтованість розмірів заробітної плати, законодавче
збереження гарантій оплати праці та відповідальності держави і
роботодавців за її своєчасну виплату, приведення рівня заробітної плати у бюджетній сфері у відповідність з її соціальним статусом, соціального страхування,
безпечної промислової екології і
здорових умов праці і відпочинку,
що є реалізацією моральних
зобов’язань держави перед громадянами;
• за соціальні умови, що дозволяють громадянинові, незалежно
від статі, поєднувати професійні і
сімейні обов’язки, гарантом яких
є конституційна рівність громадян
України: розвиток громадських
організацій, соціальних служб,
професійних об’єднань, які сприятимуть розвиткові політичної, соціальної й економічної активності
жінок у суспільстві; створення мережі закладів з допомоги сім’ям,
закладів і служб допомоги сім’ям,

дітям та молоді, які опинилися у
складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги,
їх соціальній і професійній адаптації; активне залучення мережі
центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, наглядових
рад у середніх навчальних закладах, спеціалізованих медикопедагогічних центрів для роботи з
педагогічно запущеними дітьми;
створення мережі державних і
приватних служб побуту;
• за рівні можливості у політичному, соціальному, економічному і
культурному житті міста і села через розробку і реалізацію програм по соціальному захисту сільського населення, забезпечення
гарантованої медичної допомоги,
гарантоване забезпечення культурних потреб села, розвиток і
державну підтримку мережі сільських бібліотек, клубів, виявлення
і підтримку творчої сільської молоді; розробку реальних соціальних механізмів підтримки сільської жінки-трудівниці.
• розвиток, захист і виховання ді-

тей, завдяки збереженню і державній гарантованій підтримці
мережі дошкільних і шкільних закладів, безкоштовної системи охорони здоров’я і середньої освіти,
першочергового державного фінансування дитячих програм у
сфері медицини, освіти, оздоровлення, позашкільного виховання,
особливої уваги потребує система
гарантованої державної підтримки професійної орієнтації молоді,
надання рівних можливостей для
здобуття освіти, роботи;
• покращання умов праці і побуту
жінок в сільській місцевості, розвиток соціальної інфраструктури
села;
• об’єктивний, реальний аналіз місця жінки в житті України, формування позитивного образу жінки в
суспільній свідомості, увагу до жіночої проблематики, актуальних
проблем жіночого руху в засобах
масової інформації.
В якості народного депутата України
я зобов’язуюсь добитися відповідних
перетворень та зміни життя жінок, та
в цілому українців на краще!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Онищенко Віталія Петровича
кандидата в народні депутати України
від Політичної партії «Союз анархістів України»
по одномандатному виборчому округу № 136
на виборах 28 жовтня 2012
Теорія анархізму пояснює безвладдя
(анархію), як суспільний лад загального самоврядування, де влада над
собою в руках у кожного громадянина чи спільноти. Наближення до такого ідеалу може відбуватися лише
шляхом роздержавлення (анархізації) суспільства, – через передачу повноважень від органів влади до суспільних організацій громадян. Тільки
таким шляхом ви стаєте господарями
власного життя.
І, навпаки, спроби перекласти відповідальність за неї на депутатів і чиновників завжди закінчувалися, і будуть закінчуватися обманом і обкра-

данням виборців. Адже у кого є влада, той і розпоряджається ресурсами. Тому політичні брехуни розщедрюються щось побудувати і відремонтувати (за ваш рахунок). Але
лише для того, щоб потім обібрати
вас до нитки.
Я анархіст і в мене інший інтерес.
Прагнучи реалізації свого світогляду,
як альтернативу подачкам і порожнім
обіцянкам, я пропоную виборцям
мистецтво самоорганізації, відстоювання своїх прав і бюджетів, що наповнюються вашими податками.
За законом вам все одно буде
нав’язаний народний депутат, якій ні-

бито представляє ваші інтереси в
парламенті. Ви можете проголосувати за чергові порожні обіцянки. А можете вибрати себе – своє самоврядування, якщо довірите мандат анархісту. Народний депутат + компетентна і
згуртована громадськість округу – це
небачена ще в Україну сила, яка змусить з собою рахуватися всю державу, аж до вищих органів влади.
Наша політична сила не нав’язує своє
бачення світу, – кожен бачить його по
різному, – наша основна задача, щоб
населення збагнуло, що «програма
для народу» нічого не варта, потрібно створити програму від народу.

Тільки саме населення може вирішити, як йому зручніше жити. Я ж бачу
свою роль в теоретичній та практичній допомозі самоврядуванню, в
його захисті за допомогою контролюючих функцій народного депутата.
В разі обрання мене народним депутатом, зобов’язуюсь приймати участь
в розробці та підтримувати виключно
ті закони, що зменшують правовий та
майновий тиск на громадянина з
боку держави та зменшення її повноважень.
01 серпня 2012 року _____________
Онищенко Віталій Петрович

Передвиборна програма кандидата у народнi депутати України
від партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 94 одномандатному виборчому округу
Морозюка Сергія Миколайовича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Я, як професійний юрист, що більш
ніж 9 років віддав служінню державі
Україні та її народу в сфері боротьби
зі злочинністю та забезпеченню неухильного дотримання Конституції та
законів України, чудово знаю ті недоліки в роботі державних органів, прогалини в законодавстві, що не дають
країні рухатися вперед.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і
безправ’я громадян стримує нормальний розвиток Васильківського та Обухівських районів та країни загалом.
Безконтрольне встановлення тарифів
на комунальні послуги, призводить
до того, що люди роками сплачують
гроші за послуги, які ніколи їм не надавалися. Розбазарювання власності
всього Українського народу – землі
вже призвело до того, що жителі Васильківського та Обухівського району
позбавлені доступу до річок та озер,
корупційні схеми під час приватизації
призвели до знищення промислового виробництва.
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.
Створити механізм жорсткого контролю з боку громадськості за формуванням та використанням державного і місцевого бюджетів.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Запровадити:
• Державне квотування робочих
місць для молоді на підприємствах та установах. Справедливе надання молоді доступного
житла.
• Реальну рівність доходів і можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.
Розробити та впровадити в життя
програму профiлактики наркоманiї,
яка буде реально працювати серед
дiтей та пiдлiткiв наших мicт i селищ.
Скоротити контролюючі та наглядові
органи, які лише дублюють один одного, спростити процедуру і порядок
отримання дозволів для стимулювання створення та розвитку малого і середнього бізнесу.
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:
забезпечити технологічне оновлення
ЖКГ для скорочення споживання дорогих енергоносіїв і, як наслідок, зниження вартості комунальних послуг;
• забезпечити безкоштовне встановлення приладів обліку води інвалідам і ветеранам Великої Вітчизняної війни, багатодітним
сім’ям, матерям-одиночкам;
• ліквідувати стихійні звалища сміття та запровадити щоденний
контроль з даного питання.
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, протягом 10 – житло у місцевості проживання.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України по виборчому округу № 95
Добровольської Олени Геннадіївни
Представляти округ у Верховній Раді
України, означає сумлінно виконувати депутатські обов’язки – працювати
над розробкою та удосконаленням
законів, які захищають права простих
громадян і одночасно вирішувати буденні проблеми людей, які мене обирали.
Як економіст і юрист за фахом, підприємець і громадський діяч за покликанням, я займаю активну громадську позицію в дотриманні прав
громадян в сфері земельного права
та захисті прав споживачів фінансових послуг.
З 2006 року я допомагаю громадянам
України реалізувати своє право на
безоплатну приватизацію земельних
ділянок. 3 початку економічної кризи, у 2008-2009 роках, я ініціювала
багато акцій протесту проти свавілля
банківських установ по відношенню
до постраждалих від фінансової кризи клієнтів банків. Сьогодні держава
та суди продовжують захищати права
банкірів та кредиторів не зважаючи
на причини скрутного фінансового
становища та життєвий рівень по-

страждалих громадян.
Як помічник народного депутата та
член робочої групи з питань напрацювання зауважень та пропозицій до
проектів Законів України, які стосуються захисту прав споживачів фінансових послуг при комітеті Комітеті
Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, я отримала
досвід законотворчої роботи.
Головним для себе вважаю: захист
прав громадян та підвищення їх життєвого рівня через громадську та законотворчу діяльність.
З цією метою, як народний депутат, я
буду:
• Сприяти прийняттю першочергових законів, які стосуються захисту
прав споживачів фінансових послуг, пенсійного забезпечення, судоустрою, зменшення податків
для малого підприємництва і врегулювання відносин між державою, бізнесом та власниками земельних ділянок.
• Приймати участь у реформуванні
на селі, забезпеченні поєднання

аграрного, промислового та фінансового секторів у ефективну
господарську інфраструктуру,
впровадженні програм розвитку
переробного комплексу сільгосппродукції та підвищення рівня
життя сільських жителів.
• Підтримувати закони та проекти,
які стимулюють підприємців створювати робочі місця, а громадянам дають можливість працювати
і гідно заробляти.
• Добиватися збалансованої цінової
політики на товари першої необхідності, державного регулювання
цін на товари і послуги.
• Стояти на захисті прав старшого
покоління, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей та
молодих спеціалістів.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
• Допомога в вирішенні буденних
проблем жителів округу – через
постійно діючі громадські приймальні в м. Вишневе, Боярка та
Ірпінь.
• Залучення громадськості та враху-

вання громадської думки при
прийнятті будь-яких рішень: особисті прийоми, громадські слухання, круглі столи і т.д.
• Залучення інвестицій та створення нових робочих місць через розвиток виробництва і сфери послуг – задовольнити власні потреби округу та побудувати зовнішню
мережу споживання.
• Захист земельних паїв та їх власників, розвиток сільськогосподарських господарств та залучення інвестицій для відкриття заводів і
цехів по переробці сільськогосподарської продукції.
• Впровадження програми «Родинний лікар», створення аптечних
пунктів в кожному селі та розвиток системи адресної допомоги
малозабезпеченим.
Наші продумані дії сьогодні – це якісне майбутнє завтра!
З повагою,
Олена Добровольська

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 95
Доротича Сергія Івановича
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої зусилля буду спрямовувати на створення законодавчих
та адміністративних умов для розвитку підприємницької діяльності в регіоні з метою підвищення життєвого
рівня громадян та посилення ролі і
повноважень адміністративнотериторіальних одиниць Київської області.
Вважаю, що перший обов’язок і головне завдання народного депутата –
бути справжнім виразником інтересів
своїх виборців: через депутата виборці мають право брати участь в
управлінні не лише своїм районом,
містом, селом чи селищем, а й усією
державою.
Як кандидат наук з державного
управління маю відповідний досвід,
тож писатиму якісні закони, які прислужаться європейському вибору нашої країни, спростять отримання віз
для українців, сприятимуть відновленню та розвитку провідних галузей
економіки, гарантуватимуть якісні
медичні послуги для селян і городян,
розширюватимуть доступ до якісної
освіти для сільських дітей. Працюватиму над підвищенням на належний
рівень ціни за оренду землі і контро-

люватиму, щоб ці кошти вчасно виплачувалися селянам.
Задля досягнення цієї мети буду:
Сприяти подальшій реалізації адміністративної реформи заради чіткого розподілу повноважень усіх гілок
влади, відповідальності її перед народом, підвищення ролі органів
місцевого самоврядування та самоврядних повноважень територіальних громад, зменшення адміністративних процедур та зарегульованості підприємницької діяльності.
Відстоювати право територіальних
громад на перерозподіл державних
коштів для сільських і селищних бюджетів: скрізь українці повинні мати
однакові умови для життя, охорони
здоров’я, освіти, занять спортом,
культурного розвитку.
Удосконалювати податкове, трудове
та пенсійне законодавства. Проблеми зайнятості та адекватної системи
оплати праці мають стати основними у діяльності новообраного парламенту.
Ініціювати законодавчі методи підтримки літніх людей, учасників та інвалідів війни, сімей з дітьми – всіх,
кому без допомоги держави нині сутужно.

Рішуче боротися із заборгованістю та
несвоєчасною виплатою заробітної
плати на підприємствах усіх форм
власності. Для захисту Вашого конституційного права буду використовувати депутатські повноваження, порушуючи питання про притягнення
таких керівників до адміністративної
чи кримінальної відповідальності.
Розвивати туристичний потенціал регіону.
Боротися за відповідальність обранців перед виборцями та забезпечувати дієвий громадський контролю за
парламентською діяльністю. На території нашого округу організую прийом виборців для вирішення Ваших
проблем, виходячи з принципу «держава для людини, а не навпаки».
Ініціювати та підтримувати ухвалення
законодавчих актів, які сприятимуть
зміцненню християнських моральних
цінностей у нашому суспільстві, боротьбі з курінням, пияцтвом, наркоманією, протистоятимуть засиллю реклами у ЗМІ, розтлінню дитячих душ
у телеефірі.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
Відродження виробництва та ство-

рення нових робочих місць.
Розвиток матеріальної бази шкіл та
дошкільних закладів; відкриття
комп’ютерних класів; добудову необхідних об’єктів соціально-культурного
призначення.
Проведення ремонту житлових та комунальних споруд.
Виконання програми будівництва і
ремонту доріг округу.
Оздоровлення екології регіону.
Втілення на селі реформ, які сприятимуть землевласнику стати повноправним господарем на своїй землі.
Постійний контроль за забезпеченням конституційних прав громадян
на безкоштовну освіту та медичне обслуговування.
Запровадження механізмів суворої
персональної відповідальності державних службовців за неякісне та несвоєчасне надання громадянами адміністративних послуг, за нецільове
використання бюджетних коштів.
Усі питання вирішуватиму, виходячи з
інтересів громадян.
Українському суспільству треба повернути ПРАВДУ, ЗАКОН, ВІРУ.
Доротич С.І.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ПО 95-МУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ
МЕЛЬНИКА ПЕТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
НАМ ТРЕБА ЖИТИ ДЛЯ ДОБРА!
Моя програма як кандидата від Партії регіонів спрямована на реалізацію засад передвиборчої програми
Президента України «Україна для
людей». Маємо забезпечити позаблоковий статус нашої держави,
продовживши стратегічний курс на
євроінтеграцію. Слід гарантувати нашим співгромадянам використання
рідної мови на території компактного проживання національних меншин. Головна моя задача як майбутнього депутата – покращити життя
моїх земляків.
Треба створити нові робочі місця з
гідними зарплатами, будувати соціальне житло, надавати адресну допомогу. Люди потребують якісних медичних послуг, медичні заклади – сучасного обладнання, а лікарі – гідної
зарплати. Слід встановити контроль
над цінами на ліки першої необхідності.
В 2012р. відкриється відремонтоване
відділення Боярської лікарні вартістю
понад 10,5 млн. грн. В с.Хотів буде
збудовано медичну амбулаторію (17
млн. грн.). Продовжуватиметься без-

коштовне медичне обстеження жителів регіону. Дбатиму, щоб бюджетні
кошти надходили до всіх медичних
закладів і надалі. Слід організувати
громадське патрулювання вулиць
спільно з міліцією. Терміново слід зупинити соціальне лихо – наркоманію.
Почато будівництво двох дитсадків в
м. Ірпені, триває реконструкція дитсадка в с.Петрівському. В 2012р. завершиться ремонт дитсадка у с.Крюківщина вартістю понад 13 млн. грн.,
в смт Гостомелі буде збудовано дитсадок (виділено 2 млн. грн.). Робитиму все можливе, щоб дитсадки будували в усьому регіоні.
Слід підтримати вчителів, повернути
престиж професії педагога. Молоді
потрібна якісна освіта, вищим навчальним закладам – автономія
щодо прийому абітурієнтів, формування навчальних і наукових програм. Всі навчальні заклади регіону
отримають доступ в Інтернет.
У Вишневому в наступному році буде
завершено другий етап будівництва
школи для 720 учнів (загальна вартість – понад 32 млн. грн.). В Ірпінській школі №2 буде збудовано
спортзал (виділено 4 млн. грн.).

Кожному випускнику слід забезпечити гарантоване перше робоче місце
та доступне житло. Буде збудовано
льодовий стадіон в м. Ірпені.
Спортивно-оздоровчі комплекси потрібні всьому регіону. В 2012р. будуть
відкриті пам’ятники воїнам-афганцям
у Боярці та Вишневому, і я продовжуватиму зводити об‘єкти культурної та
духовної сфери.
Громада має стати впливовим
суб’єктом місцевого розвитку і вирішувати своє майбутнє, розпоряджатися майном та природними ресурсами. 60-70% податків мають залишатися на місці для розвитку території та
людей.
Необхідно розробити Статути місцевих громад і визначити відповідальність влади перед мешканцями. Населені пункти потребують закріплення своїх меж, затвердження Генеральних планів забудови. Необхідно
здійснювати контроль над цільовим
використанням земель та розподілом
земельних ресурсів.
Слід забезпечити громадянам отримання державних актів на право
власності на землю. Треба припинити
неконтрольовану вирубку дерев та

забудову міст багатоквартирними будинками. Слід навести чистоту на вулицях, подбати про наявність урн в
громадських місцях, збудувати громадські туалети, організувати роздільне збирання сміття та його вчасне вивезення, а також ліквідувати
стихійні сміттєзвалища та очистити
водоймища.
Житлово-комунальне господарство
потребує відновлення, оптимізації та
прозорості тарифів. Восени 2012р. будуть реконструйовані очисні споруди
в с.Гореничі (вартість 15 млн. грн.), у
Ворзелі завершиться будівництво каналізаційних споруд вартістю 4 млн.
грн. У 2012р. буде закуплено прибиральні машини у м. Вишневому на 3
млн. грн., спецтранспорт для потреб
ЖКГ в м. Боярці та Ірпені. Триватиме
проект освітлення вулиць населених
пунктів району вартістю 3 млн. грн.
Слід утеплити будинки, перейти на
автономне опалення, оновити парки
громадського транспорту.
ЦЕ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ ЛИШЕ РАЗОМ, І ДЛЯ ЦЬОГО МЕНІ ПОТРІБНА
ВАША ПІДТРИМКА

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Мамонтова Iгоря Олександровича
Тільки працелюбні патріотично налаштовані люди зможуть зробити свій
край та державу зразковими, процвітаючими та комфортними для життя.
Реально дивлячись на речі, необхідно звернути увагу на те, що нам всім
не вистачає цих якостей. Тому плідна
праця та чесність може врятувати від
злиднів і вивести наш округ і державу
в цілому з тотальної кризи, що спіткає
нас останніми роками.
Для здійснення цієї мети необхідно
відмовитись від ворожнечі у парламенті, об’єднавшись із патріотично
налаштованими політичними силами. Саме така українська платформа
у Верховній Раді України буде дієздатною.
Тому в окрузі бачу своїми основними
завданнями наступне:
• суворий контроль над використанням фінансів з місцевого бюджету;
• контроль над роботою місцевої
державної адміністрації;
• організація щоквартальних місцевих зборів населення з метою звітування про роботу у парламенті,

організація звітування місцевих
депутатів та контролю над місцевою владою;
• здійснення екологічного контролю. Заборона вирубки лісових насаджень та уведення європейських штрафів за забруднення територій;
• організація постійної соціальної
допомоги знедоленим.
Окрім роботи у окрузі, обов’язковим
своїм завданням у парламенті бачу
роботу на благо всієї держави.
Для досягнення процвітання нашої
країни в цілому та округу зокрема необхідно реалізувати низку реформ та
удосконалити чинне законодавство
України. Серед основних напрямів
цього реформування у парламенті я
буду активно реалізовувати наступні
завдання:
• Жорстка і непримиренна боротьба з корупцією. Уведення довічного ув’язнення з повною конфіскацією майна за хабарництво і інші
прояви корупції;
• Концентрація капіталу та ресурсів
у державі. Заборона приватизації

стратегічно важливих об’єктів економіки України;
• Зменшення податкового тиску для
інвесторів. Уведення «податкових
канікул» для новостворених господарських підприємств;
• Реформування аграрного господарства. Уведення обов’язкового
страхування врожаїв;
• Створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва. Спрощення реєстрації підприємств,
консолідоване декларування доходів та звітності.
Ці всі реформи дозволять забезпечити економічне зростання, що надасть
можливість підняти соціальні стандарти, серед яких у першу чергу необхідно буде забезпечити:
• Підняття пенсійних виплат. Доплати пенсіонерам округу з місцевого
бюджету;
• Збільшення соціальних виплат категоріям населення, які знаходяться поза межею бідності;
• Збільшення виплат інвалідамчорнобильцям, колишнім воїнам
Афганістану та іншим категоріям

населення, котрі потребують державної соціальної допомоги;
• Масштабне збільшення виплат
за народження дитини. Пріоритет нашої нації – збільшення генофонду.
У той же час надзвичайно важливою
проблемою, яка буде одразу вирішуватися у парламенті, є підняття заробітних плат державним службовцям,
медичним працівникам, працівникам
сфери освіти, науки, культури та
спорту.
Знаючи проблеми молодої родини,
сконцентрую свою роботу над проблемою доступності соціального житла для молодих родин. Особливим
пріоритетом у роботі буде підняття
стипендій для студентства, оскільки
майбутнє – за молодими фахівцями,
тому обов’язково буде уведене право
на перше робоче місце випускників
вищих навчальних закладів.
РАЗОМ ІЗ ЧЕСНИМИ ПРАЦЕЛЮБНИМИ ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ ЗРОБИМО
НАШ КРАЙ І НАШУ ДЕРЖАВУ ЗРАЗКОВИМИ!!!
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ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України по 96 виборчому округу
Макаренко Тетяни Миколаївни
• Відродження та процвітання любої країни починається не з моменту входження в союзи та блоки, а з моменту відродження національної ідеї, свідомості, повернення народу України гордості за
свою Батьківщину.
Забезпечити державну підтримку науки і освіти, медицини і культури, материнства і дитинства, гідної старості,
фізкультури та спорту, передбачивши
в законодавчому порядку оптимальний перелік безкоштовних послуг даної сфери діяльності держави.
Мінімальна пенсія та інші соціальні
виплати не повинні бути нижчими від
дійсного прожиткового мінімуму.
• Підвищити заробітну плату працівникам бюджетної сфери в два
чи навіть більше разів за рахунок
скорочення надзвичайно роздутого державного апарату. Одночасно з підвищенням заробітної плати посилити правову відповідальність «бюджетників» за скоєні
ними корисливі правопорушення

ввівши кримінальну відповідальність навіть у вигляді довічного
ув’язнення, та довічної заборони
працювати на державній службі.
• До розумних меж скоротити чисельність Збройних Сил України,
перевести їх на контрактну основу. Постійно забезпечувати їх найновішими видами сучасного
озброєння та оснащення. Підвищувати кваліфікаційний та професійний рівень Збройних Сил. За
рахунок коштів, зекономлених в
результаті скорочення чисельності
армії та додаткових бюджетних
асигнувань з державного бюджету України, законодавче гарантувати кожному звільненому в запас можливість отримання нової
професії, житла та інших видів необхідних життєвих благ. Звільненим в запас особам, які не мають
змоги перекваліфікуватись чи
працевлаштуватись в зв’язку з віком та з інших поважних причин,
гарантувати призначення як міні-

мум 90% пенсії по вислузі років в
залежності від розміру та часу перебування в Збройних Силах.
На державному рівні ввести заборону на приватизацію підприємств, що
являються комунальної чи муніципальною власністю Рад. Не держава
для народу, а народ для держави, не
декларації на всіх рівнях влади, а
конкретні справи.
• Внести на розгляд Парламенту
проекти законодавчих актів по затвердженню державних програм
фінансування будівництва житла,
створення робочих місць, навчання в Україні та за її межами обдарованої молоді, – майбутнього нашої держави.
• Провести реформу податкової системи. Головна мета реформи –
формування та розподіл бюджету
знизу вверх. Більша частина коштів повинна зоставатись на території громади яка їх заробила. Гарантувати представникам малого
та середнього бізнесу дію спроще-

ної системи оподаткування. Не
підвищення розмірів податків, а
розширення бази оподаткування
забезпечить не лише існування, а і
розвиток підприємництва в України. Треба пам’ятати, більша ставка
податку менший бюджет, менша
ставка податку більший бюджет.
• Внести проект законодавчих змін
в Закон про мову. Російськомовні
громадяни, що складають більшу
половину народу держави Україна, мають право користуватись
рідною для них мовою. Російська,
як і українська мова повинна стати державною.
В разі обрання до Верховної Ради
України я стану не просто депутатом
від одномандатного виборчого округу № 96. Я в буду в першу чергу слугою виборців, їхньою порадницею і
товаришем і вся моя діяльність буде
направлена на максимальне вирішення проблем регіону. Я готова до
співпраці з органами влади та місцевого самоуправління.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 96
Купченка Вадима Володимировича
Моя мета як представника вибочого
округ у Верховній Раді України – це
подальша розбудова нашої держави,
зміцнення її економіки в процесі подолання багаторічної економічної
кризи заради забезпечення благополуччя України та кожного громадянина зокрема.
Заради того, щоб бути людиною, а не
перетворюватися на холопа, заради
порятунку наших батьків, дітей та
онуків, варто продовжити боротьбу з
ганебними діями представників влади, повстати проти жалюгідного стану, в якому опинились народ та держава.
Надалі нас також чекає нелегкий
шлях творення себе і своєї країни,
творення такої держави, в якій можна жити з гідністю.
В мене є життєвий досвід, є сила волі
для боротьби з чиновничим свавіллям, з корупцією на усіх щаблях влади, а також є потужна команда однодумців.
Головним вважаю в роботі депутата:
підвищення життєвого рівня громадян, економічна стабільність, консолідація політичних сил суспільства, по-

силення 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.
Сприяти прийняттю першочергових
законів, які мають діяти, в першу чергу в інтересах народу України і держави в цілому .
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 війни та праці, інвалідів, багатодітних
сімей, ліквідаторів на ЧАЕС. Зроблю
все для спрощення процедури отримання субсидій.
Молодь – це майбутнє нашої держави. Створення найкращих умов для

самореалізації юнацтва – комплексне
завдання, вирішення якого потребує
як законодавчих ініціатив, так і конкретної праці на місцях.
Пошук та реалізація додаткових заходів щодо соціального захисту молоді
від наркоманії та інших соціально небезпечних хвороб.
Подальша робота над удосконаленням та реалізацією основних положень Земельного кодексу.
Верховенство закону понад усіма
економічними, політичними, соціальними та іншими відносинами.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створення нових робочих місць, першочергове працевлаштування молоді, жінок,
одиноких матерів та сиріт, підвищення соціального захисту безробітних.
Захист прав ветеранів війни та праці,
інвалідів, багатодітних сімей, ліквідаторів на ЧАЕС.
Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування,
розвитку страхової медицини, створення амбулаторій сімейного лікаря. Пільгове забезпечення інвалідів ліками.

Заборона на підвищення цін на комунальні послуги, тарифи, цін на електроенергію
Зміцнення матеріальної бази шкіл та
дошкільних закладів, факультету безкоштовної довузівської підготовки,
відкриття комп’ютерних класів.
Підвищення професійного рівня кадрів правоохоронних органів з метою
посилення боротьби зі злочинністю
та корупцією.
Підвищення ефективності роботи органів міліції на місцях, особливо з
профілактики злочинності серед неповнолітніх, у боротьбі з відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому середовищі.
Обіцяю, що в разі обрання мене до
парламенту, докладу усіх зусиль для
того, щоб Україна стала правою державою, економічно міцною та багатшою, а її громадяни – заможнішими.
Кандидат у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 96
« ____ » _______ 2012р. Купченко
Вадим Володимирович
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 96
Косар Сергія Євстратійовича
Балотуючись кандидатом у народні
депутати України, найгостріше відчуваю недопустимість продовження нинішньої руйнівної політики держави.
В Україні склалася критична
соціально-економічна ситуація внаслідок скорочення соціальних програм, в тому числі і Чорнобильських.
У Верховній Раді України все частіше
піднімається питання про скорочення
соціальних гарантій чорнобильців.
Буду намагатися вирішувати:
У політичній сфері
Зміцнення України, як сильної, незалежної, демократичної, правової
держави.
У сфері державного будівництва найважливішим буде забезпечення
справжнього народовладдя через
систему Рад усіх рівнів, яким підпорядковані й підзвітні всі виконавчі
органи влади. Пропонується відновлення системи народного контролю.

У зовнішній політиці Україна дотримуватиметься європейського вибору.
В економічній сфері
• відновлення широких економічних зв’язків з країнами СНД, широкомасштабного виходу на європейські та світові ринки;
• відродження національного виробництва, законодавчих гарантій
інтересів вітчизняного товаровиробника і споживача;
• закріплення за трудовими колективами підприємств контрольного
пакету акцій;
• земля повинна належати тим, хто
її обробляє, а держава повинна
створити всі умови для цієї роботи. Благодатна українська земля
повинна родити, а не заростати
бур’яном.
• у податково-бюджетній галузі перевага надаватиметься виробництву, а не торгово-комерційній діяльності.

У першу чергу фінансуються соціальні
виплати (пенсії, безробіття), а також
заробітна плата.
В соціальній сфері
Наполягатиму на перегляді (до повної ліквідації) пільг та привілеїв народним депутатам. Виступатиму за
відміну статусу депутатської недоторканності – всі громадяни України рівні перед Законом.
Особливу увагу приділятиму розв’я
занню проблем, що виникли унаслідок Чорнобильської катастрофи.
Вважаю, що соціальні, радіологічні,
господарські та інші питання, необхідно розв’язувати комплексно.
В усіх гілках державної влади мають
бути структури, що відповідають за
здійснення усіх заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Чорнобильський фонд не може бути
зменшений ні за яких умов і має використовуватися виключно на розв’я
зання соціальних і медичних проблем:

• довічне збереження соціальних
гарантій громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи усіх категорій;
• недоторканність законним правам і соціальним гарантіям чорнобильців;
• вищий пріоритет дитячим чорнобильським програмам. Діти чорнобильців мають мати гарантії медичної допомоги і соціального захисту,
здобуття професій і забезпечення робочими місцями за рахунок держави;
У сфері правопорядку та гарантії безпеки держави.
• недопущення мафіознономенклатурної приватизації і
обов’язкове декларування прибутків, власності та джерел її походження;
• повна організаційна і фінансова
незалежність судів і суддів; запровадження інституту народних
засідателів.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ПО ОДНОМАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 96
НАЄЛАПЄА ГАЛИНИ МИКОЛАЇВНИ
ДОРОГІ ВИБОРЦІ!
Головна моя мета:
1. Сприяти організації виробництва
таким способом, щоб заробітна
плата складала не 8% собівартості
її продукції, як це відбувається зараз, а 30% – 50% утвердження людини, її прав і свобод найвищою
соціальною цінністю в Україні не на
гаслах, а у реальному житті шляхом
постійної підтримки інноваційноінвестиційних ініціатив вітчизняних
і зарубіжних фахівців;
2. Забезпечити підтримку малого і
середнього бізнесу та підприєм-

ницької з метою запровадження
нових робочих місць для молодих
спеціалістів і працюючих пенсіонерів з адекватним фондом оплати праці, який не «витісняє» їх за
кордон на низькооплачувану роботу, а забезпечує добробут і
власний розвиток.
3. Забезпечити рівні квоти для представлення жінок і чоловіків у всіх
сферах життя – на виробництві,
підприємстві, організації, в управлінні, у державній владі всіх рівнів
шляхом внесення якісних змін у
вітчизняне законодавство і встановлення чіткого контролю за

його виконанням, здійснення
контролю за виконанням соціальних ініціатив Президента України.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
• викорінення корупції, беззаконня
і безпорадності пересічного громадянина перед чиновником;
• відродження виробництва, створення нових робочих місць, першочергове працевлаштування молоді, жінок, одиноких матерів та
сиріт; підвищення соціального захисту безробітних;
• подальша газифікація і водопостачання сіл;

• впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування, розвитку страхової медицини, створення амбулаторій сімейного лікаря; пільгове забезпечення інвалідів ліками.
Даю слово:
• служити своїм виборцям чесно.
• зробити все, що в моїх силах, щоб
у ваших родинах було благополуччя і впевненість у завтрашньому
дні.
«____» «______________» 2012 рік
____________________ Г.М.Наєлапєа
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Програма кандидата
у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №97
Шановні співвітчизники!
Я, Розуменко Микола Васильович,
виступаю за генетичну, соціальноекономічну та культурну єдність нашого народу, яка базується на спільному історичному минулому та є
основою політичної стабільності нашого суспільства. Історичний досвід
нашого багатонаціонального народу
свідчить, що наша сила саме в єдності, а ті, хто заради політичних переваг
спекулює на наших національних, регіональних чи релігійних відмінностях, є нашими свідомими недругами.

Лише народ є справжнім господарем
своєї долі і лише він має право вирішувати, хто ним керуватиме.
Моя мета – життя без політичних,
економічних, соціальних, екологічних, гуманітарних катастроф. Досягнення цієї мети я вбачаю через гармонізацію стосунків людини з природою, а влади з народом у всіх сферах
суспільного життя.
До моєї програми входять наступні
пункти:
• розробка екологічної моделі України «Сучасний стан і перспективи»

на підставі детального звіту про
зміни якості повітря, ґрунту,
здоров’я різних груп населення за
останні 20-25 років;
• створення механізмів
обов’язкового виконання екологічного законодавства України та
жорстку систему відповідальності
за його порушення;
• створення мережі регіональних
центрів екологічної реабілітації;
• розробку та затвердження комплексної програми екологічної реабілітації зон, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи;

Я виступаю категорично проти:
• перетворення України загалом і
Чорнобильської зони зокрема у
могильник для радіоактивних і хімічних відходів з усього світу;
• використання виробничих технологій, що забруднюють природне
середовище;
• варварського не обґрунтованого
потребами держави розграбування природних ресурсів країни.
Я від щирого серця прагну, щоб кожна людина була здоровою та щасливою! А наша країна – багата і єдина!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 97
Ришка Григорія Васильовича
Коротка політична біографія кандидата Ришка Григорія Васильовича,
жителя села Фрунзівка Броварського
району Київської області.
Президента Всеукраїнського громадського об’єднання «Гільдія пічників і
власників камінів».
Активного учасника розвалу радянського союзу.
Брав активну участь у різних політично громадських організаціях у перехідний період становлення самостійності України, але поки такої держави, яку хоче наш народ не збудував.
Виходячи з коротких біографічно політичних даних про мою політичну діяльність на території України, йду на
вибори з одним найважливішим питанням.
Вважаю, що час змінити сам механізм розбудови держави. Тільки конституційним, парламентським спосо-

бом, бо всі решта – лояльні, ліберальні способи приводять до вседозволеності. Розграбування всіх цінностей в державі. Часто приходу до влади бандитських формувань. Такий
підхід розбудови держави Україна,
вважаю диверсійним для Українського народу. Таким способом знищують
населення України для звільнення території. Де ділося сім мільйонів людей тільки за часи незалежності України? Вважаю, що українці найкращий
народ на землі, але партійна система,
яку нам нав’язали, знищує народ та
державність. При такій системи наші
внуки та правнуки на території України майбутнього не мають, вони перетворяться в рабів неукраїнського
пана. Винна у всьому партійна система формування влади. Партійна система за роки незалежності себе повністю дискредитувала. Вона пере-

творилася на олігархічні клани, які
владу ділять по домовленості. В результаті народ перетворюється на жебраків при збільшенні кількості мільярдерів.
Тому вважаю після приходу у Верховну Раду сформувати з депутатівмажоритарників незалежну фракцію,
яка буде боротися за безпартійну систему формування влади на території
України на всіх рівнях. Називаю сучасний партійний устрій формування влади «диким першообщинним ладом»,
де не працюють закони. У випадку,
якщо я на протязі року не виконаю
свою програму, складаю свої повноваження, мені буде соромно бути депутатом приймати ті законі, які нам
нав’язують і гноблять наш народ.
В майбутньому фракція з мажоритарних депутатів по боротьбі з партійною системою на території України

тільки законними шляхами і впровадити формування влади на засадах
місцевого самоврядування, яке на
сьогоднішній день існує, на жаль,
тільки на папері.
Прошу всіх, хто ознайомився з цією
інформацією та її зрозумів, любими
способами пояснити ці засади іншим
людям і запросити проголосувати за
мою кандидатуру. Оскільки я не олігарх, а П І Ч Н И К, і не в силі змагатися з олігархами в інформаційному
просторі, звертаюся до всіх людей,
які дбають про своє майбутнє, всіма
можливими інформаційними способами донести цю інформацію до виборців.
Детальніше можна ознайомитися
на сайті, www.kaminu.net
по E-mail: grygoryrushko@ukr.net
або телефону 067 445 48 28.
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому № 97
Куліченко Олесі Юріївни
Особливі якості:
в минулому державний службовець з
п’ятирічним практичним досвідом;
• комунікабельність, стресостійкість, креативність, відповідальність, до виконання наказів виборців;
• прагматична, вимоглива до себе та
навколишніх, уміє згуртувати навколо себе команду однодумців.
Люблю місто, його жителів. Маю активну життєву позицію – працювати
для народу, в ім’я його підвищення
добробуту, процвітання майбутнього
України.
Основними напрямками моєї діяльності, як кандидата в депутати Верховної Ради України є:
1. Особиста участь в контролі за подальшим розвитком вирубки лісу

з метою припинення його розкрадання та нищення.
2. Внесок особистої лепти в розвиток економічного стану Броварського району:
2.1. особиста участь у розвитку та відновленні земельного господарства;
2.2. надання медичної та соціальної
допомоги мешканцям Броварського
району ;
2.3. забезпечення соціальноекономічного розвитку району питання надійного енергозабезпечення та
ефективного використання енергоресурсів;
2.4. розвиток та розширення промислового виробництва .
3. Розвиток освіти й охорони
здоров’я в місті:

3.1. займати саму активну позицію
при вирішенні проблемних питань
утворення, охорони здоров’я й дошкільних установ ;
3.2. брати особисту участь у зміцненні матеріально-технічної бази відновлення устаткування, розвитку добробуту, закладів освіти, охорони
здоров’я, дошкільних установ, в т.ч.:
3.2.1. провести заміну устаткування
на нове й енергозберігаюче в шкільних їдальнях;
3.2.2. брати особисту участь в оформленні, створенні лікувальних кабінетів в установах охорони здоров’я, медичних кабінетів в установах освіти;
3.3. надавати дієву допомогу ветеранам війни, ветеранам праці і пенсіонерам;
4. Комунальна сфера – як візитна

картка і основа майбутнього нашого міста. Вирішувати її треба
всім – від обласних і міських органів влади до керівників підприємств та мешканців міста. Вона готова спільно з усіма учасниками
формувати рішення й перетворювати їх у життя.
Я зроблю усе, щоб:
Наша Україна була демократичною,
сильною, могутньою;
Наш народ – багатим і гордим;
Наша влада – чесною, професійною,
неупередженою;
Наші діти – здоровими , розумними і
ситими;
Наші землі – нашими!!!
___ серпня 2012 року
Куліченко Олеся Юріївна

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 97
РАТНІКОВА ДМИТРА ГЕННАДІЙОВИЧА
Протягом десяти років я обирався депутатом різних рівнів. Кожного разу я
отримував мандат довіри від вас, шановні виборці, оскільки завжди намагався виконувати свої передвиборчі
обіцянки. Гасло «Обіцяти – означає
виконувати» – є моїм життєвим кредо. Я народився та виріс в Броварах.
Завдяки своїй депутатській діяльності
знаю проблеми Київщини. Існує безліч гострих проблем, які потребують
негайного вирішення на законодавчому рівні. Саме тому я прийняв рішення балотуватися до Верховної
Ради України. Впевнений, що до парламенту нового скликання мають потрапити професіонали, які спроможні
взяти на себе відповідальність за
прийняті рішення. Переконаний, що
перевага демократично налаштованих сил у парламенті нового скликання призведе до налагодження конструктивної взаємодії між владою і
громадянами, державою і суспільством.
Основою моєї передвиборної програми є напрацьована стратегія розвитку
регіону, яка ґрунтується на реальних
речах і містить зважені механізми їх
втілення.

Наш округ має привабливе географічне розташування. Ми живемо в передмісті столиці. Реалізація стратегії
розвитку забезпечить регіону привабливість з усіх точок зору. Для перетворення нашого округу в комфортне
місце не тільки для проживання, а й
для роботи та відпочинку необхідні
наступні кроки:
• Залучення інвестицій. На законодавчому рівні необхідно прийняти
дійсно прості і зрозумілі правила
для інвесторів. Фінансові вливання забезпечать стабільний розвиток регіону, створення нових підприємств, які в свою чергу нададуть нові робочі місця.
• Розвиток малого та середнього
бізнесу. Держава повинна не заважати, а допомагати підприємцям. Зниження податкового тиску
буде сприяти розвитку підприємництва, а це поповнення бюджету, з якого фінансується соціальна
сфера, вирішує питання стабільної
роботи і високої заробітної плати
на селі та в місті.
• Молодіжна політика. Молоді сім’ї
мають право на отримання дешевих кредитів на житло

• Бюджетна сфера. Підвищити престиж професії освітян та медиків,
шляхом підвищення їм заробітної
плати.
• Необхідно суттєво покращити
якість надання медичних послуг
та обновити медичне обладнання
у відповідних закладах. Розширити мережу соціальних аптек зі
знижками для соціально незахищених верств населення.
• Прозора земельна політика. Провести аудит земельних ресурсів та
визначити їх обсяг. Продаж землі
у містах та селах має відбуватися
лише на відкритих аукціонах, гроші з яких ітимуть не у кишені чиновників, а в місцеві бюджети. Законодавчо закріпити за селянином право розпоряджатися своєю
землею. Крім того, відновити чергу на отримання земельних ділянок.
• Комунальна сфера потребує особливої уваги, оскільки більшість
комунального майна залишилося
у спадок від Радянського Союзу і
майже на 80% не придатне для
використання. А це і стан наших
доріг, дворів, під’їздів, освітлення,

дахів та інше. Тому, я приділю
особливу увагу вирішенню проблем житлово-комунального господарства. Також необхідно привести у відповідність якість надання комунальних послуг та тарифи
на них.
• Соціальна сфера. Держава має
підтримувати малозабезпечені
сім’ї та сім’ї пільговиків, а саме:
чорнобильців, афганців, дітей війни, ветеранів та учасників бойових дій та інвалідів. Адже всі вони,
як ніколи, потребують уваги та допомоги від держави.
• Покращання транспортного сполучення між містами і селами
округу та Києвом.
• Освіта і виховання. Ремонт старих
та будівництво нових дитячих садочків, які так необхідні молодим
сім’ям. Встановлення у дворах нових та сучасних дитячих майданчиків.
Я виклав стислий план дій, який буду
втілювати у життя. Впевнений у своїх
силах та сподіваюсь на вашу підтримку. Лише разом ми зможемо підняти
наш рівень життя до європейських
стандартів!

| ЧАС КИЇВЩИНИ | 13 вересня 2012 23

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати
за одномандатним виборчим округом №98
Станіслава Івановича Старинця
Мої принципи життєдіяльності:
патріотизм, справедливість, професіоналізм.
Шановні співвітчизники!
Я, Старинець Станіслав Іванович,
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!
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихований у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. До парламенту мають бути обрані чесні та відповідальні політики,
які працюватимуть не для того, щоб
набити власного гаманця, а заради
того, щоб зосередити свої зусилля на
реалізації Програми Президента
В.ЯНУКОВИЧА, «Україна для людей!».
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.

Моя головна мета – європейський рівень життя народу України, євроінтеграція 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 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 від-

повідних галузей чи територій.
В основу соціальної політики влади
має бути покладено Соціальні ініціативи Президента. 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.
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 нейтральна та позаблокова держава, будуючи

двосторонні стосунки з іншими країнами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Збройні Сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недоторканість державного суверенітету нашої держави.
Я вирішу проблему питання конфлікту використання рідної мови на територіях компактного проживання національних меншин.
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! Я категорично проти непорядності й байдужості, бездіяльності й пустого базікання, брехні і чванства, некомпетентності й непрофесіоналізму. Я
знаю місцеві проблеми і шляхи їх вирішення.
Спасибі Вам, земляки, за віру й довіру. Проголосуймо ж за свою надію
на краще життя, за добро і мир на
землі!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним виборчим округом №98
Проневича Iгоря Сергiйовича
Шановні співвітчизники!
Я, Проневич Ігор Сергійович, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу. За
роки незалежності влада не змогла
забезпечити людям гідний рівень
життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно виправити!
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. 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 поряднi та відповідальні політики
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 мож-

на 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,
монетизації 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 15річного 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 нейтральна та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими країнами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Збройні Сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недоторканість державного суверенітету нашої держави. Екологічна політика
України має бути спрямована на створення безпечних умов життєдіяльності людини.
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 у народні депутати України
за одномандатним округом № 98
Шановні співвітчизники!
Я, Міщенко Евгеній 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!
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 зако-

ном 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, монетизації 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 нейтральна та
позаблокова держава, будуючи двосторонні стосунки з іншими країнами
на засадах взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва. Збройні
Сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного
рівня науково-технічного 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!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
від партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 98 одномандатному виборчому округу
Поліщука Кирила Ананійовича
З вірою в людей, з вірою в Україну!
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Я, як народний депутат, мажоритарник (2002-2006 рр.), маю перевірений чотирма роками праці досвід вирішення проблем громади округа, гарантую виконання своєї передвиборної програми.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і
безправ’я громадян стримує нормальний розвиток нашого регіону та
країни загалом.
Роками не вирішуються земельні
проблеми громадян. Безробіття, особливо серед молоді, веде до занепаду населених пунктів та регіону в цілому.
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.

Час Київщини

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

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.
Механізми регулярної звітності центральної і місцевої влади перед виборцями.
Механізм жорсткого контролю з боку
громадськості за формуванням та використанням державного і місцевого
бюджетів.
Жорсткий контроль та кримінальну
відповідальність за зловживання при
ціноутворенні на продукти харчування та товари першої необхідності.

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
КІ № 1433 Р від 25.01.2012 р.

Головний редактор – Геннадій Гребньов

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць
для молоді на підприємствах та установах. Справедливе надання молоді
доступного житла.
Реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.
Створювати нові та активізувати роботу діючих соціальних центрів по
роботі з молоддю.
Домагатися, щоб у бюджеті держави
окремим рядком було визначено фінансування нашого регiону.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ
ГРОМАДАМ
Забезпечення реального самоврядування місцевих громад та діяльності
всіх форм самоорганізації людей.
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: забезпечення
освітлення вулиць, організація збору
та утилізації побутового сміття в населених пунктах та інше.
Вирішення екологічних проблем міст
Бориспіль та Яготин, смт. Згурівка; в
Бориспільському, ПереяславХмельницькому районах та сіл сільських рад Требухів та Княжичі.
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, протягом 10 – житло у місцевості проживання.
Розробити та впровадити в життя
програму профiлактики наркоманiї,
яка буде реально працювати серед
дiтей та пiдлiткiв наших мicт i селищ.
Першочергове працевлаштування
молоді, жінок, одиноких матерів та
сиріт.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
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