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Передвиборна програма
політичної партії
«Народно-трудовий союз України
«За гідність кожного
та благополуччя всіх»
У 1991 році в Україні під гаслами боротьби за незалежність відбулась
реставрація капіталізму з усіма його
природними вадами: тотальним пануванням крупного олігархічного капіталу та приниженням і безправ’ям
переважної більшості українського
народу.
Як наслідок – мільйони людей миттєво стали жебраками.
Ми йдемо до Парламенту з однією
метою – поновити справедливість та
навести лад у державі.
Саме тому ми вважаємо за необхідне
радикально змінити ситуацію.
В галузі економічних відносин:
• рішуче відновимо державний сектор економіки, що дозволить в
стислі терміни покінчити з масовим безробіттям в державі;
• повернемо у власність держави
стратегічно-важливі підприємства, на яких базується національна безпека України;
• проведемо тотальну націоналізацію енергетичного сектору економіки, що дозволить негайно припинити процес зубожіння мільйонів наших співвітчизників за раху-

нок постійного та безпідставного
зростання цін на енергоносії;
• ми покінчимо зі свавіллям та нахабством у житлово-комунальній
сфері, коли ціни на житлово-кому
нальні послуги є неймовірно завищеними і до сплати включається
вартість навіть ненаданих послуг;
• відновимо державну монополію
на виробництво та реалізацію горілчаної та тютюнової продукції,
що дозволить отримати багатомільярдні надходження до державного бюджету. Ці гроші ми цілеспрямовано направимо дітям та
людям похилого віку;
• ні в якому разі та ні за яких умов
не дозволимо продавати українські чорноземи. Земля – загальнонаціональна цінність і повинна належати народові України та нашим майбутнім поколінням. Інакше ми всі будемо рабами на «своїй – не своїй» землі.
Ми зобов’яжемо державу викупити у
селян землю у державну власність з
послідуючою передачею її в оренду
суб’єктам господарської діяльності.
В галузі соціально-політичних
відносин:
• зробимо все необхідне для
того, щоб висококваліфіковане

та безкоштовне медичне обслуговування стало доступним для
всіх громадян України. З цією
метою ми змусимо державні
органи втричі збільшити фінансування медицини, забезпечивши одночасно зростання заробітної плати медичних працівників у три рази;
• особливу увагу ми будемо приділяти організіції дієвої системи боротьби з корупцією у всіх сферах
суспільного життя і особливо у галузі державного управління.
Якщо для цього треба буде запровадити надзвичайно жорстокі
заходи – буду вимагати втілення
їх у життя;
• ми забезпечимо всі необхідні
умови для збереження єдності
трьох братських народів – українського, російського та білоруського. Ми наполегливо будемо працювати над розширенням нашої
співпраці у всіх сферах суспільного життя – економічній, соціальнополітичній та духовній.
В організації духовного життя
суспільства:
• особливу увагу будемо приділяти
збереженню та примноженню інтелектуального потенціалу Украї-

ни. Ми повернемо нашим вченим та науковцям високий соціальний статус, престижну заробітну плату та повагу до їх праці з
боку держави.
• категорично заборонимо засобам
масової інформації усіх форм
власності пропаганду жорстокості,
насильства та аморальності. Реклама на телебаченні більше не
буде переривати трансляцію художніх фільмів та цікавих тематичних передач;
• створимо всі необхідні умови для
того, щоб література, мистецтво,
спортивні об’єднання і т.д., були
сконцентровані на формуванні
нової особистості, для якої почуття гідності, честі і відповідальності
за долю країни будуть наріжним
каменем, базовою основою життєвої позиції.
Ми готові до важкої і наполегливої
праці заради того, щоб лозунг:
«Держава для людей, а не навпаки» – став реальністю!
Голова політичної партії
«Народно-трудовий союз України»
Валентин ЗУБОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
XI З’їздом Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
«30» липня 2012 року

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ВО «БАТЬКІВЩИНА»
У Вас низька зарплата? Мізерна пенсія? Ви взагалі не маєте роботи? У
Вас відбирають бізнес? Прокурор і
суддя захищають бандитів? Без хабара – нікуди, а справедливості нема
ніде? Нищать Вашу мову, історію,
культуру? Хочуть відгородити від Європи залізною завісою?
Ці проблеми створила влада. Шанс
вирішити їх дає опозиція.
Нарешті відбулося об’єднання опозиційних партій в єдину потужну команду. Сьогодні є впевненість, що саме
«Батьківщина» здатна здолати велике зло – корупцію, бідність, беззаконня, несправедливість, низькі зарплати і пенсії, свавілля судів і міліції. Це
зло уособлюють Партія регіонів і президент Янукович.
Мафіозний клан хоче бути при владі
довічно. Вибори дають можливість
зламати його плани. Озброєний бюлетенями народ очистить Україну від
кримінального окупаційного режиму.
Символічно, що вибори відбудуться
саме 28 жовтня, у День визволення
України від окупантів!
Ми об’єдналися не лише проти Януковича. Маємо план, як зробити життя людини гідним, європейський вибір – незворотним, державу – справедливою, а владу – відповідальною.
ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА
Парламент не буде підрозділом Банкової. Ухваленням закону про імпічмент Президента ми розпочнемо усунення Януковича від влади, якою той
користається для самозбагачення.
Ухвалимо закон, який дасть вам змогу відкликати депутатів.
У парламенті голосуватимемо лише
персонально. Встановимо кримінальну відповідальність для тих, хто голосує за іншого депутата.
Скасуємо недоторканність для всіх –
Президента, народних депутатів і
суддів.
Видатки на утримання влади скоротимо удвічі. Пільги можновладцям –
скасуємо. Позбавимо посадовців
державних резиденцій і дач. Повернемо Межигір’я державі.
Створимо Національне антикорупційне бюро, яке зламає хребет корупції у
владі, насамперед у правоохоронних
органах. Хіба зможуть боротися з корупцією ті, хто нею керують?
Проведемо антикорупційну люстрацію усіх чиновників, починаючи з суддів, прокурорів і слідчих. Кожен, хто
порушив закон або живе не за декла-

рацією, буде звільнений з посади,
притягнутий до відповідальності і позбавлений права працювати на державній службі.
Унаслідок люстрації відбудеться очищення суддівської системи та державної служби.
Конституційний Суд, який став подільником Януковича в узурпації влади і порушенні прав мільйонів громадян, буде ліквідовано конституційними змінами.
Відновимо парламентський і громадський контроль над силовими
структурами. Чітко визначимо їх
функції, скоротимо чисельність. Ці
структури захищатимуть не владу
від народу, а права і свободи українських громадян.
Служба в лавах українського війська
буде престижною.
Надамо громадянському суспільству,
журналістам і опозиції ефективні важелі контролю за діями влади.
Ми зупинимо репресії, звільнимо
Юлію Тимошенко, Юрія Луценка,
усіх політичних в’язнів. На відміну
від чинного режиму, ми не дозволимо обмежувати свободу слова, права громадян на зібрання і мирний
протест.
СПРАВЕДЛИВА ДЕРЖАВА –
ГІДНЕ ЖИТТЯ
В економіці ми створимо нові робочі місця і підтримаємо підприємців.
В Україні залишиться тільки сім податків.
Позбавимо бізнес тиску з боку правоохоронних та адміністративних
органів.
Ліквідуємо податкову міліцію, яка
мордує бізнес.
Зупинимо потік контрабанди та неякісних товарів.
Оголосимо війну монополіям у всіх
галузях. Створимо умови для чесної
конкуренції. Захистимо споживачів
від монопольно високих цін на товари та послуги.
Ліквідуємо тиск режиму мільярдерів
на мале та середнє підприємництво.
Вся власність у країні буде прозорою.
Створимо умови, за яких буде вигідніше платити податки, ніж хабарі чиновникам. Перекриємо канали виведення коштів через офшори.
Проведемо розслідування майнових і
фінансових оборудок сьогоднішньої
влади. Майно, незаконно приватизоване командою Януковича, повернемо державі. Винних у порушенні за-

кону притягнемо до відповідальності.
Наш план дій в економіці вже протягом року дозволить підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату до 2400 гривень, зарплату вчителів, лікарів, науковців та інших бюджетників – удвічі. За п’ять років мінімальну зарплату збільшимо до двох
прожиткових мінімумів. Із неї не стягуватиметься податок на дохід.
Зробимо перерахунок пенсій. Вони
зростуть не на 100 гривень, як перед
виборами, а на 334 гривні, як того вимагає закон.
Несправедлива пенсійна «реформа»
Януковича-Азарова-Тігіпка буде скасована. Порядок нарахування пенсій
буде єдиним для всіх. Розмір пенсії
залежатиме від трудового стажу,
зарплати і умов праці. «Спецпенсій»
не буде.
Приведемо військові пенсії у відповідність до рівня грошового забезпечення тих, хто служить зараз.
Позбавимо Уряд права самочинно
зменшувати розмір пільг і соціальних виплат. Відновимо дію соціальних законів.
Молодь отримає робочі місця. Ухвалимо закон, який гарантує перше робоче місце випускникам вузів, котрі
навчалися за держзамовленням.
На потреби ЖКГ і домогосподарств
спрямуємо газ внутрішнього видобутку. Енергозбереження, позбавлення залежності від дорогого російського газу стане національним пріоритетом.
Поки істотно не підвищиться рівень
життя, заборонимо стягувати пеню за
заборгованість із комунальних платежів, а тим більше позбавляти людей
житла.
Мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде продовжено.
Не дозволимо забрати у селян землю
за безцінь. Видамо акти на право
власності на Вашу землю.
Кредити для селян зробимо доступними, закупівельні ціни на зерно, молоко і м’ясо – справедливими.
Права пацієнта на гарантоване безкоштовне медичне обслуговування
будуть захищені Законом. Розширимо мережу загальнодоступних медичних закладів, передамо до неї лікарні для депутатів і чиновників, зокрема «Феофанію».
Для людей із особливими потребами
реалізуємо програму «Безбар’єрна
Україна».
Сільські школи, лікарні, дитячі садки

закриватись не будуть. Кожна сільська школа отримає швидкісний доступ до Інтернету.
Освіта стане доступною і сучасною.
Розширимо мережу дошкільних установ. У середній школі реалізуємо
програму «Знай англійську – як українську».
Збережемо систему зовнішнього незалежного оцінювання як гарантію
рівних можливостей і захисту від корупції при вступі до вузів.
Запровадимо державні гранти на
отримання вищої освіти, стимулюватимемо дистанційне навчання молоді в провідних зарубіжних університетах.
Чисте повітря, чиста вода, чисті міста
і села – наша мета.
УКРАЇНСЬКА САМОБУТНІСТЬ –
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР
Пріоритетним завданням стане формування сучасної української політичної нації із неповторною національною ідентичністю, власною історією та спільним європейським майбутнім.
Наповнимо реальним змістом статус
української мови як єдиної державної. Сприятимемо її повноцінному застосуванню в усіх сферах суспільного
життя, зокрема на телебаченні, радіо, у книговидавництві, кінематографі та шоу-бізнесі.
Створимо умови для вільного розвитку усіх мов, гарантуємо права національних меншин згідно з європейськими стандартами.
Ліквідуємо кризу у відносинах із Євросоюзом.
Забезпечимо підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.
Досягнемо безвізового режиму з країнами Євросоюзу, партнерства з Російською Федерацією.
Європейські цінності – це наші цінності.
Це Ваш шанс змінити Україну і Ваше
життя!
Це Ваш шанс довести, що саме Ви визначаєте долю країни!
28 жовтня – прийдіть на вибори!
Проголосуйте за себе!
Проголосуйте за Батьківщину!
Перший заступник Голови
Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» О.В. ТУРЧИНОВ
МП
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Людина понад усе!
Україна – європейська держава. У
більшості європейських країн при владі знаходяться ліберальні партії. Європейська ліберально-демократична
система базується на засадах Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (прийнятого ООН у
1966 р.), Конвенції про захист прав і
основних свобод людини (прийнятої
Радою Європи у 1950 р.), відповідно
до яких люди наділені невід’ємними
базовими «природними» правами –
правом на життя, правом на свободу
та на приватну власність, гарантом
яких виступає правова держава. Ліберальна партія України ставить перед
собою завдання протягом 2012-2017
років добитись відродження добробуту домашніх господарств – родин на
рівні середніх показників індексу ООН
людського розвитку, шляхом подолання корупції в Україні.
Відповідно до першої статті Конституції України обіцяємо протягом 20122017 років забезпечити для кожного
громадянина України додержання
семи свобод.
ПРАВО НА ЖИТТЯ
Створення сприятливих умов для відродження духовності та віросповідання, як фундаменту формування загальнолюдських цінностей між людьми в Україні з метою досягнення злагоди у суспільстві, на виконання статей 11, 35 Конституції України.
Ліберальна партія України:
1) виступить з ініціативою перед православним світом щодо отримання
містом Києвом статусу: «Київ – духовна столиця православного світу» у
зв’язку з тим, що в Україні на душу
населення більшість православних
християн.
2) виступить з ініціативою проведення референдуму щодо визначення
питання землі, так як Ліберальна партія України вважає, що земля є душею українського народу, а душу не
можна продавати. Земельна ділянка
має здаватись виключно в оренду
терміном не більш ніж на 50 років.
3) виступить з ініціативою перед світовим співтовариством щодо отримання Україною статусу «Країни миротворця». Україна має стати «Домом Миру» для усього людства на
планеті Земля. Саме цей статус дозволить Україні змінити не зрозумілу
українську військову доктрину на миротворчу місію України у міжнародному співтоваристві.

ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ЖИТТЄВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ
Створення безпечного життєвого середовища для кожного громадянина
України, на виконання статей 1, 3, 13,
16, 17, 50 Конституції України.
Ліберальна партія України:
1) запровадить дієвий механізм
контролю щодо забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України
за атмосферним повітрям, водними
та земельними ресурсами, природними надрами та виступить з ініціативою щодо підняття штрафних санкцій за їх забруднення та спрощення
системи виплат компенсацій людині,
якій було завдано реальних збитків
при порушені екології;
2) запровадить дієвий механізм
контролю на території України за
якістю питної води, продуктів харчування, решти предметів побуту, при
використанні яких може виникнути у
людини пошкодження здоров’я та
виступить з ініціативою щодо підняття штрафних санкцій за нанесення
людині шкоди та спрощення системи
виплат компенсацій людині, якій
було завдано реальних збитків;
3) шляхом впровадження дієвого механізму забезпечення координації
між силовими та контролюючими відомствами України, забезпечить безпеку для кожного громадянина України, територіальних громад та країни
в цілому;
ПРАВО НА РЕПРОДУКТИВНЕ
ЗДОРОВ’Я
Створення вітчизняної медичновиробничо-фінансової інфраструктури, яка буде сприяти кожному громадянину України забезпечити репродуктивне здоров’я впродовж
життя, на виконання статті 49 Конституції України.
Ліберальна партія України:
1) забезпечить надання кожному громадянину України впродовж його
життя (від зачаття людини батьками
до поховання) раз на рік
обов’язкових профілактичномедичних послуг, у тому числі при необхідності послуг швидкої медичної
допомоги та комплексних медичних
послуг у рамках розвитку сімейної
медицини;
2) впровадить дієву систему
обов’язкового медичного страхування в Україні на засадах державноприватного партнерства;
3) буде ініціювати надання протягом 2012-2017 років пільг вітчизняним товаровиробникам товарів та

послуг, які безпосередньо застосовуються в медичній галузі, з метою
відродження власної вітчизняної
медично-виробничо-фінансової
інфраструктури, для забезпечення
репродуктивним здоров’ям громадян України.
ПРАВО НА ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСВІТИ вПРОДОВЖ
ЖИТТЯ
Надання, впродовж усього життя,
якісної (конкурентоспроможної)
освіти кожному громадянину України, на виконання статті 53 Конституції України.
Ліберальна партія України:
1) забезпечить надання кожному громадянину України продовж його життя якісної та конкурентоспроможної
освіти (дошкільної, повної загальної
середньої, позашкільної, професійнотехнічної, вищої освіти і післядипломної освіти) на рівні провідних країн
світу;
2) забезпечить відродження
професійно-технічної освіти в Україні
з урахуванням науково-технічного
прогресу;
3) забезпечить відродження в Україні
масового розвитку фізичної культури
та спорту як головного чинника пропаганди здорового способу життя.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ
СУСПІЛЬННОГО БАГАТСТВА МІЖ ГРОМАДЯНАМИ
Запровадження дієвого механізму
контролю за чітким додержанням усіма гілками влади права громадянина
України на отримання від держави
гарантованих гідних соціальних стандартів, з метою забезпечення кожного громадянина України достатнім
життєвим рівнем (що включає достатнє харчування, одяг, відпочинок, надання медичних послуг, освіти тощо),
на виконання статей 45, 48, 95 Конституції України.
Ліберальна партія України:
1) буде ініціювати затвердження соціальних стандартів для громадян
України на рівні не нижче за середньостатистичні показники індексу
ООН людського розвитку;
2) забезпечить впровадження дієвого
механізму контролю за нарахуванням та адресною виплатою державних соціальних гарантій кожному громадянину України, які потребують таких гарантій;
3) буде ініціювати впровадження дієвого механізму щодо забезпечення
виплати державних соціальних гарантій кожному громадянину Украї-

ни, які потребують соціальної допомоги, через залучення їх до соціальних робіт, якщо вони будуть на це
спроможні.
ПРАВО НА ЖИТЛО
(соціальне або доступне)
Запровадження дієвого механізму
отримання соціального житла або
придбання доступного житла кожним
громадянином України, на виконання
статі 47 Конституції України.
Ліберальна партія України:
1) буде ініціювати створення виключно за рахунок громадян України іпотечної інституції «Ліберальносолідарного фонду гарантій придбання доступного житла громадянами
України», що забезпечить гарантію в
отриманні гарантованого державою
житла впродовж життя людини.
2) відродить досвід попередніх поколінь та нормативно-правової бази
щодо формування Житловобудівельних кооперативів.
3) відродить досвід попередніх поколінь щодо об’єднань підприємців у
галузі будівництва (трести,
виробничо-будівельно-фінансові
об’єднання тощо), у рамках
державно-приватного партнерства
спільно з органами місцевого самоврядування.
ПРАВО НА ПРАЦЮ АБО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Створення сприятливого середовища
для збереження існуючих та створення нових робочих місць, на виконання статей 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54
Конституції України.
Ліберальна партія України:
1) буде ініціювати запровадження
«Ліберально-солідарно-соціальної
бюджетної системи в Україні» на виконання статті 95 Конституції України;
2) буде ініціювати введення лише 3
податків (10% з обігу на момент переходу прав власності на товар чи послугу; щорічний податок на
власність(розкіш); прямий єдиний податок до пенсійного фонду) – замість
сьогоднішніх 134;
3) буде ініціювати створення
«Ліберально-солідарно-соціального
фонду праці», який надасть гарантії
найманому працівнику на виплату
заробітної платні, у тому числі права
на відпочинок та соціальний захист,
а роботодавцю на отримання запланованого доходу вказаного в бізнесплані.
Голова Ліберальної партії України
__________ Циганко П.С.
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Передвиборна програма
Політичної партії «УДАР
(Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
«Від успіху людини –
до успіху країни»
Україна потребує якісно нового типу
відносин між громадянином і державою. Вони мають базуватися на взаємній довірі, безумовній повазі до
кожної людини, її прав і свобод, рівності всіх перед законом, єдності країни.
Лише на таких засадах буде розкрито
потенціал держави і забезпечено
умови для добробуту кожного. Лише
так Україна зможе вирватись із кола
зубожілих корумпованих режимів і
приєднатися до європейської спільноти.
Для цього ми будемо діяти, щоби:
І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Мета: Знищити підвалини корупції
Запровадити прозорі і єдині для всіх
правила
Скоротити кількість державних органів, які мають дозвільні, контрольні
та каральні повноваження. Мінімізувати взаємодію громадянина з чиновником.
Реалізувати принцип єдиного вікна та
прозорого офісу в усіх сферах взаємодії громадянина і держави.
Зобов’язати саме чиновника, а не
громадянина, збирати усі необхідні
довідки.
Протягом року забезпечити перехід
на електронний документообіг.
Звільнити економіку від податкових
та адміністративних пут
Скоротити час для реєстрації нового
бізнесу до 30 хвилин.
Скоротити кількість загальнодержавних податків і зборів, залишивши: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок, акцизний збір, податки на нерухомість і землю.
Удосконалити спрощену систему оподаткування для малого та мікробізнесу. Наблизити загальну систему оподаткування за принципами адміністрування до спрощеної.
Очистити владу від корупціонерів
Провести антикорупційну люстрацію – після незалежної перевірки всіх
чиновників, правоохоронців, суддів
та прокурорів, звільнити з посад всіх
корупціонерів.
Створити для виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів
незалежне Антикорупційне агентство.
Запровадити механізм відкликання
депутатів всіх рівнів.
ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ
Мета: Забезпечити ефективний захист людини

Впровадити механізми прямої народної дії
Народна законодавча ініціатива. Законопроект, підтриманий 150000 громадян України, має розглядатися
парламентом першочергово.
Народне вето. Забезпечити громадянам право скасовувати на референдумі рішення органів державної влади і місцевого самоврядування – за
винятком питань, референдум щодо
яких заборонений Конституцією
України.
Народний вотум недовіри. Надати
можливість громадам ухвалювати на
місцевому референдумі рішення про
недовіру голові місцевої державної
адміністрації, керівнику міліції і податкової, прокурору, судді – що матиме наслідком дострокове припинення їх повноважень.
«Перезавантажити» судову систему
Зробити систему судів простою і зрозумілою.
Призначати усіх суддів Вищою радою
юстиції. Формувати її склад виключно
на З’їзді суддів України.
Запровадити суд з 12 присяжних для
розгляду тяжких злочинів.
Посилити роль громадян у виборах
Запровадити на виборах до парламенту та до місцевих рад (крім сільських і селищних) суто пропорційну
виборчу систему з відкритими списками. Для парламентських виборів
передбачити існування регіональних
багатомандатних округів. Депутатів
сільських і селищних рад обирати за
мажоритарною системою.
Запровадити проведення виборів
міських голів у два тури.
Надати право голосування на місцевих виборах громадянам, яким на
день голосування виповнилося 16
років.
ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Мета: Гарантувати рівність шансів на
успіх для кожного
Змусити бюджет працювати в інтересах усіх громадян
Створити систему обов’язкової публічної бюджетної звітності, за якої
кожен громадянин зможе в режимі
реального часу стежити за доходами
і витратами бюджетів всіх рівнів.
Забезпечити прозорість системи державних закупівель.
Протидіяти концентрації прав власності на підприємства однієї галузі.
Забезпечити рівні стартові можливості для всіх
Виплачувати соціальну допомогу на
виховання дітей у малозабезпечених
сім’ях до досягнення ними 15 років.
Забезпечити реальну рівність доходів, можливостей працевлаштування
і кар’єри для жінок і чоловіків.

Інвестувати у молодь
Запровадити державне квотування
робочих місць для молоді на підприємствах та установах.
Стимулювати підприємства, які беруть на роботу і стажування молодь.
Гарантувати доступність житла для
молодих сімей.
Підтримати критичні сфери безпеки
країни
Продавати і здавати в оренду землі
державної і комунальної власності
винятково на аукціонах. Надати право власності на землі сільськогосподарського призначення виключно
фізичним особам – громадянам
України.
Стимулювати підприємства, які використовують альтернативні джерела енергії, енергозберігаючі та чисті
технології виробництва, а також інвестують у видобуток енергоносіїв в
Україні.
Завершити створення професійної
армії. Збільшити бюджетні видатки
на Збройні сили України щонайменше до 2% ВВП, зосередившись на технічній модернізації армії.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Мета: Підтримати реальне місцеве
самоврядування
Забезпечити коштами місцеві
громади
Залишати 100% податку на доходи
фізичних осіб, податку на землю та
податку на нерухомість у громадах. Гарантувати, що перерозподіл
надходжень від решти податків забезпечить фінансування потреб
громади.
Повернути киянам право на самоврядування
Надати обраному киянами міському
голові повноваження голови Київської міської державної адміністрації.
Наблизити владу до людей
Забезпечити виділення достатніх коштів з місцевих бюджетів для діяльності органів самоорганізації населення.
Стимулювати створення робочих
місць в регіонах.
Встановити нульову ставку податку
на прибуток: для новостворених підприємств – на 3 роки, для створених
на депресивних територіях і на селі –
на 5 років.
Стимулювати інвестиції у комунальну, транспортну, інформаційну, медичну інфраструктури у громадах.
V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Мета: Створити можливості для гідного заробітку та гармонійного розвитку людини

Відмовитись від політики дешевої робочої сили
Встановити мінімальні зарплати та
пенсії на рівні, який гарантує повноцінне життя, а не виживання.
Забезпечити рівень доходів громадян, який дозволить кожному працюючому, не економлячи на харчах та
одязі, на місячну зарплату купити холодильник або пральну машину; пересічній сім’ї протягом 5 років придбати автомобіль, протягом 10 років – житло.
Перейти до прозорої і ефективної соціальної політики
Запровадити адресність як основний
принцип призначення соціальної допомоги, унеможливити її одержання
заможними особами.
Застосувати єдиний для всіх принцип
нарахування пенсій. Поетапно перейти до накопичувальної пенсійної
системи.
Стимулювати підприємства, які інвестують у підтримку освітніх, медичних,
громадських і культурних проектів.
Сприяти оздоровленню нації
Поетапно запровадити доступну і
прозору систему обов’язкового медичного страхування, гарантованого
державою.
Щорічно збільшувати бюджетну підтримку інфраструктури здорового
способу життя, фізичної культури і
спорту.
Забезпечити якісну освіту
Гарантувати обов’язковість і безоплатність повної середньої освіти,
безоплатність професійно-технічної
освіти.
Надати вищим навчальним закладам
широкі автономні права, зокрема залучати бізнес до прозорого фінансування їхньої діяльності та комерціалізувати власні наукові розробки.
Започаткувати прозору програму
державних грантів для навчання обдарованої молоді у найкращих вищих навчальних закладах України і
світу.
Підтримати український культурний
продукт
Стимулювати інвестиції у сферу культури: національне книговидання, кінематограф і кінопрокат, написання
музичних і літературних творів.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!
Голова Партії
мп ___________
Кличко В.В.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Української платформи «Собор»
УКРАЇНА
ЯКУ МИ ВІДНАЙДЕМО
До всіх співвітчизників!
Українець має бути заможним.
Влада мусить створити таку можливість.
Українець має бути захищеним.
Влада мусить це забезпечити.
Українець має бути господарем у
власній хаті.
Владу, яка це не гарантує, буде
усунено.
Українському народові, щоб здобути
гідне сьогодення й упевнене майбутнє, потрібні негайні ЗМІНИ, ЯКІ МИ
ВІДСТОЮЄМО:
З метою покращання якості
управління:
1. Встановимо пряму залежність між
доходами державних службовців
та зміною середніх доходів на
душу населення по країні.
2. Максимальна заробітна платня
державних чиновників усіх рівнів не перевищуватиме 7 розмірів мінімальної заробітної платні
в країні.
3. Запровадимо чіткі соціальноекономічні критерії, за якими керівники центральних органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій автоматично звільнятимуться з посад у разі, якщо протягом року не буде досягнуто прогрес у сфері їхньої відповідальності, або якщо відповідні територіальні одиниці потраплять на
останні місця за показниками
соціально-економічного розвитку.
4. Запровадимо механізм, за яким
керівники центральних органів
виконавчої влади й місцевих адміністрацій автоматично відправлятимуться у відставку у випадку
недовіри їм кваліфікованої більшості (понад двох третин) мешканців.
5. Заборонимо до закінчення
фінансово-економічної кризи
збільшення адміністративних витрат усіх органів влади.
6. Зобов‘яжемо депутатів та керівників усіх рівнів витрачати щонайменше по пів робочого дня щотижня на прийом громадян.
7. Забезпечимо позбавлення повноважень депутатів усіх рівнів за порушення принципу особистого голосування.
У боротьбі з корупцією:
1. Передача та продаж з державної і
комунальної власності державних, комунальних земель та інших

об‘єктів стане можливим виключно на відкритих аукціонах, з надходженням виручених коштів до
бюджету.
2. У разі здійснення державних закупівель за цінами, вищими від ринкових, різниця між ринковою і закупівельною ціною покриватиметься за рахунок особистих коштів та реалізації майна винних
осіб.
3. Запровадимо формування витратної частини місцевих бюджетів,
що виділяються на соціальноекономічний розвиток, на основі
волевиявлення (підписних кампаній) мешканців.
4. Запровадимо виплату пільг населенню грішми і скасуємо усі пільги депутатам і чиновникам.
5. Встановимо максимально прозорі
податки, ліквідуємо неефективні,
що плодять корупцію. Запровадимо податки на великі спадки, елітне споживання, житлову і нежитлову нерухомість, оподаткування
операцій з акціями, цінними паперами тощо.
6. Скасуємо міжнародні угоди, що
дозволяють безподаткове виведення коштів в офшори.
7. Відео- та аудіо інформація, зібрана громадянами, стане аргументом для проведення службових
розслідувань щодо посадових
осіб та притягнення до кримінальної та іншої відповідальності.
8. Посилимо кримінальну відповідальність для посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за надання
незаконних преференцій або перешкоджання законній економічній діяльності.
9. Повернемо в державну власність
розкрадені землі та резиденції,
перетворимо їх на лікарні й санаторії для дітей, пенсіонерів, військовослужбовців, шахтарів тощо.
10. Запровадимо декларування витрат вищими посадовими особами, керівниками органів виконавчої влади, народними депутатами, суддями, керівниками органів
місцевого самоврядування, а також членами їхніх родин, та перевірки контролюючими органами
відповідності реальних витрат задекларованим.
У сфері права:
1. Запровадимо електронне урядування задля максимально спрощеного отримання громадянами,
в тому числі бізнесменами, усіх
необхідних документів.
2. Забезпечимо незалежність орга-

нів прокуратури, через запровадження процедури призначення й
звільнення Генерального прокурора за взаємної згоди Президента, Верховної Ради та парламентської опозиції.
3. Переформуємо правоохоронні органи знизу догори.
4. Гуманізуємо кримінальну юстицію. Скоротимо терміни покарання за правопорушення невеликої
тяжкості до тижнів і місяців. Посилимо відповідальність за злочини
проти особи.
5. Забезпечимо добір суддів за системою кількаступеневого відбору:
від висування кандидатів громадськістю та професійними спілками
до поетапного відсіювання кандидатур органами державної влади
та опозицією. Посилимо відповідальність суддів за завідомо незаконні рішення.

го незалежного оцінювання знань
випускників.
4. Забезпечимо всіх школярів і студентів України безкоштовним доступом до Інтернету на основі новітніх технологій, виключно з доступом до визначеного переліку
наукових та енциклопедичних
Інтернет-ресурсів.
У галузі медицини:
1. Забезпечимо безумовну безкоштовність для громадян невідкладної медичної допомоги.
2. Запровадимо обов‘язкове
загальнодержавне медичне
страхування.

У галузі економіки та земельних відносин:
1. Відродимо село як місце комфортного життя і праці. Земля
сільськогосподарського призначення лише для: громадян України, які постійно мешкають безпосередньо біля своєї земельної ділянки.
Одна і та ж земельна ділянка чи її
частина, з метою уникнення спекуляції, не зможе бути продана частіше,
ніж 1 раз на 3 роки.
Спростимо вихід власника землі з
відносин довгострокової оренди. Заборонимо одній фізичній чи юридичній особі орендувати більше ніж 10%
земель сільськогосподарського призначення району та мати орендовані
землі більш ніж у 10 районах.
2. Спрямуємо щонайменше 2% державного бюджету на мікрокредити малому бізнесу за відсотковою
ставкою на рівні інфляції.

У сфері культури:
1. Забезпечимо захист і розвиток
єдиного інформаційнокультурного простору України.
Створимо умови для розвитку віт
чизняних культурних індустрій:
книговидання, кіновиробництва,
музичного бізнесу тощо.
2. Запровадимо обов’язкові нормативи забезпечення громадян
об’єктами культурної інфраструктури та жорсткий контроль за їхнім дотриманням.
3. Вирішимо мовне питання на основі принципів: 1) українська є мовою нашої землі й основою ідентичності країни. Вона є державною і мовою міжнаціонального
спілкування, вживається в усіх
сферах суспільного життя; 2) держава не втручається у сферу використання мови громадян у приватному житті, підтримує мови
національних громад України.
4. Забезпечимо відповідальність керівників у сфері культури перед
повноважними зібраннями представників творчих, національнокультурних організацій та профспілок працівників культури.

У галузі освіти:
1. Забезпечимо доступ усіх громадян до цілком безкоштовної середньої освіти.
2. Держава забезпечить навчальні
місця для безкоштовного для громадян навчання у закладах вищої
освіти числом не менше 50% від
усіх місць. Поставимо річну вартість освітніх послуг у закладах
вищої освіти в залежність від рівня середньої заробітної платні в
країні.
3. Запровадимо пряму залежність
між ранжуванням вищих навчальних закладів за рівнем акредитації, фінансуванням з державного
бюджету і результатами щорічно-

У галузі зовнішньої політики
й безпеки:
1. Забезпечимо рівність і невтручання у внутрішні справи у відносинах з усіма державами, рівноправність України у міжнародних
економічних відносинах.
2. Денонсуємо Харківські та інші угоди, що суперечать національним
інтересам України.
3. Гарантуємо безпеку країни через
участь у системах європейської та
євроатлантичної безпеки та фінансування Збройних сил на рівні, не
нижчому від 2,5% ВВП. Переоз
броєння й військова підготовка
Збройних сил фінансуватимуться
на рівні, не нижчому за 1% ВВП.
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Передвиборча програма
Соціалістичної партії України
до виборів у Верховну Раду України
28 жовтня 2012 року
СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, СОЛІДАРНІСТЬ!
СПУ – за демократичний соціалізм!
Змінимо Україну – разом!
За роки незалежності наша країна
стала державою, де вся влада належить олігархічним кланам. Вищий законодавчий орган – Верховна Рада –
обернулася на ревного поборника інтересів олігархів, а наскрізь корумпований державний апарат став запопадливим їхнім прислужником. Абсолютна більшість людей перебуває у
бідності, зневірилася у справедливості, можливості кращого майбутнього.
Уже відібравши в народу України левову частку його багатств, сьогодні
олігархи зазіхають на головний статок – землю, аби перетворити всю
країну на власний маєток, назавжди
зробивши наших співвітчизників своїми покірними рабами.
Далі байдуже спостерігати за трагедією нашої Вітчизни – не можна!
Єдиним виходом із цієї ситуації є
шлях розбудови суспільства, перевірений практикою цивілізованих європейських держав, заснований на
принципах Свободи, Справедливості
та Солідарності – демократичного соціалізму.
Виходячи з Програми СПУ та проголошеного Маніфесту «До суспільства
соціальної справедливості!», СПУ

розпочинає рішучу боротьбу за повне
«перезавантаження» країни, повернення народу незаконно награбованого, знищення корупції, утвердження суспільного ладу, в якому реалізується влада народу, верховенство
права, рівність усіх перед законом,
підвищення рівня життя для кожного.
З цією метою ми пропонуємо:
1. Запровадити істинне народо
владдя!
Відновити парламентськопрезидентську республіку.
Ліквідувати районні державні адміністрації, передавши їхні функції радам, їхнім виконкомам, селищним та
міським головам.
Запровадити вибори за відкритими
партійними списками.
Законодавчо забезпечити виборність
суддів.
2. Повернути народу національні
багатства, забезпечити їхнє збереження і раціональне використання!
Підприємства стратегічного значення, природні монополії, розподільчі
та транзитні мережі – повернути в
державну та комунальну власність,
перевіривши виконання умов приватизації, починаючи з 1992 року.
3. Створити умови для розвитку економіки і підприємництва!
Провести радикальну дерегуляцію
підприємницької діяльності. На основі досвіду найефективніших економік

світу спростити систему реєстрації,
оподаткування та звітності при забезпеченні прозорості, підвищення відповідальності підприємця й держави
за неправомірні дії.
4. Торгувати українським хлібом, а
не землею!
Не допустити перетворення української землі на товар – предмет спекуляції!
Запровадити державну підтримку
сільського виробника, як це робиться в Європі й світі. Реалізувати підготовлені СПУ законопроекти, які забезпечать абсолютний контроль над
земельним фондом – територією
України.
При бажанні власника продати свій
пай виключно держава має викупити
землю, передаючи її в довгострокову
оренду індивідуальним користувачам або кооперативам власників земельних та майнових паїв.
Запровадити механізм державного
замовлення на сільгосппродукцію.
Українські громадяни повинні мати
найякісніші продукти харчування за
цінами, доступними для кожної
сім’ї.
Україна має стати ключовим гравцем
у вирішенні світової продовольчої
проблеми!
5. Ліквідувати кримінальний капіталізм, знищити корупцію!
6. Підняти якість життя і добробут
людей!

7. Соціальна справедливість – передусім!
Закони про соціальний захист повин
ні виконуватися безумовно і повністю! Негайно відмінити рішення, прийняті попереднім складом Верховної
Ради, які призупинили дію законів
про соціальний захист дітей війни,
чорнобильців та інших категорій громадян, які потребують додаткового
соціального захисту.
Забезпечити справедливість у соціальній сфері. Вилучити з числа пільговиків усіх, хто туди «примазався», а
найперше – представників влади.
Відповідно збільшити підтримку всім,
хто потребує допомоги.
Жодних пенсійних реформ за рахунок людей! Повернути пенсійний вік:
для жінок – 55, для чоловіків – 60 років. Максимальна пенсія не повинна
перевищувати мінімальну більше ніж
у 7 разів.
Шановні виборці! Україна творилася
людьми праці. Україна має належати їм!
Разом з народом ми зламаємо систему кримінально-олігархічного капіталу і створимо суспільство рівних
можливостей, яке гарантує гідне життя кожному!
Голосуйте за себе – за Соціалістичну
партію України!
Голова Соціалістичної партії України
П. І. Устенко
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 90
Кочі Ігоря Юрійовича
Час робити зміни, час обирати молодих!
Парламент нового скликання має
оновитися молодими обличчями та
освіченими людьми нової формації,
здатними конструктивно мислити та
приймати закони для людей, а не для
політиків і бізнесменів. Молода зміна
повинна дотримуватися принципів та
чіткої послідовної позиції, вміти працювати консолідовано та результативно. Свій потенціал хочу раціонально використати задля процвітання
мого рідного міста Білої Церкви та
моїх земляків.
Змінити все й одразу не реально,
тому в своїй роботі я не обіцяю неможливого, а беру на себе конкретні
зобов’язання.
Соціальна захищеність громадян
може бути лише в економічно розвиненій державі, тому як молодий спеціаліст я виступатиму за розвиток
економіки в країні в цілому та на Київщині зокрема:

• пільги малому та середньому бізнесу мають бути не на словах, а
на ділі;
• утримання із заробітної плати мають бути скорочені до мінімуму
для збільшення фактичних доходів працівників та мінімізації
зарплати «в конвертах»;
• внесення змін до Податкового кодексу має бути пріоритетним завданням нової Верховної Ради –
це реально прискорить темпи
розвитку промисловості в межах
країни.
Рівність у правах і свободах громадян
має бути законодавчо закріплена:
• влада повинна виконувати рішення судів щодо надбавок пенсіонерам, проживаючим у Чорнобильській зоні;
• необхідно припинити всі спекуляції навколо статусу зони радіоактивного забруднення в Київській
області та зберегти всі наявні пільги її мешканцям;

• тарифи на комунальні послуги мають відповідати їхній якості та
пропорційно залежати від рівня
доходів громадян.
Екологічну ситуацію в Білій Церкві необхідно тримати під парламентським
контролем:
• контроль недопущення будівництва в регіоні шкідливих підприємств;
• регулярний моніторинг якості питної води;
• очищення річок та жорсткий нагляд
щодо викидів у грунт та підземні
води забруднюючих речовин.
Роль громади у вирішенні повсякденних проблем має укріплюватися:
• необхідно розробити механізм,
при якому рішення референдуму
буде носити не рекомендований
характер, як на сьогоднішній
день, а прийняте до виконання
радами всіх рівнів;
• законодавчо поліпшити інструмент громадських слухань;

• розробити поправки до законів
про вибори щодо відкликання депутата громадою та переобрання
його.
За своє життя я навчився слухати і розуміти людей, захищати скривджених
і знаходити розумні шляхи вирішення
їх проблем.
Так, я вмію працювати, розумно використовуючи сили і час, і знаю як вибудовувати ефективні системи управління та економіки.
Моя стратегія – планування роботи таким чином, щоб представництво депутата від нашого міста дало можливість максимально сприяти підвищенню рівня життя громадян Київщини.
Біла Церква – місто, де я народився,
де я ходив до школи, технікуму та університету, живу і працюю поруч із
вами. Тут мешкають мої батьки, бабуся та дідусь. Для мене це найдорожча в світі земля. Тому я сповна відчуваю свою велику відповідальність перед вами.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Щербак Наталії Анатоліївни
В соціальній, гуманітарній, екологічній та інших сферах життєдіяльності
людини
• Сприяти усім діям влади на забезпечення конституційних прав громадян (зайнятість; погодинна
оплата праці; співвідношення мінімальної і максимальної зарплат
та пенсій на рівні 1:10; сімейні доходи; стипендії; комунальні послуги; освіта і охорона здоров’я за
бюджетний кошт, в т.ч. добитися в
першу чергу державного фінансування усіх оперативних втручань;
дозвілля; спорт; здоровий спосіб
життя; соціальний захист), на використання кожним рідної мови
без обмежень і утисків, на вільне
віросповідання без нав’язування

переваг будь-яких конфесій, на
розмежування церкви і держави.
Провідним завданням – бачу забезпечення пріоритету прав людини при
єдності інтересів людини, родини,
громади і держави.
Головна мета моєї політичної діяльності – добробут кожної сім’ї, сильна,
демократична, суверенна держава.
Таким розумію втілення ідеї демократичного соціалізму і європейського вибору України.
Нинішня європейська практика підтверджує потребу такої перспективи.
• Прикладом послідовності соціальної політики держави буде безумовне і в повному обсязі виконання закону про дітей війни, гарантії
пільг і допомоги ветеранам Вели-

•

•
•
•
•

кої Вітчизняної війни, воїнамафганцям, інвалідам, чорнобильцям та іншим людям, які потребують державної підтримки.
Привернення уваги державних
органів і місцевої влади, усіх громадян до гострої потреби захисту
довкілля, здійснення в цьому напрямку державної політики. В т.ч.:
заліснення близько 8 млн. га земель;
очищення усіх насаджень від сміття та відходів;
спорудження сміттєпереробних,
екологічно безпечних заводів;
остаточне розв’язання проблеми
Чорнобиля, утилізація ракетного
палива та інших хімічних
матеріалів;

• захист людей від неякісних продуктів харчування, особливо від
генно-модифікованих продуктів;
• вирішення повсюдно проблеми
якісної питної води та її раціонального витрачання;
• впорядкування забудови міст і сіл
з огляду на природоохоронні потреби і т.д.
Відповідно до Конституції України забезпечу стабільність, злагодженість у
діях влади при безумовному дотриманні усіма законів.
Разом – до кращої долі!
«____» серпня 2012 року
Щербак Наталія Анатоліївна _______
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Масюка Сергія Миколайовича
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 Сергія Масюка, ви вибираєте:
• сильну, некорумповану українську
владу;
• невідкладне проведення адміністративної реформи, скорочення
бюрократичного управлінського
апарату;

• притягнення до кримінальної відповідальності чиновників різних
рівнів за невиконання та порушення Законів України та за злочинні дії, які вже для багатьох стали нормою;
• законодавче забезпечення щодо
створення умов для розвитку та
діяльності малого і середнього
підприємництва, підтримку віт
чизняного виробника;
• запровадження суворої персональної відповідальності державних службовців за нецільове використання бюджетних коштів;
• розбудову ефективної економіки

•

•

•

•

заради добробуту кожної
людини;
створення механізму жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
державного і місцевого бюджетів;
втілення на селі реформ котрі
сприятимуть землевласнику стати
повноправним господарем на
своїй землі;
вжиття невідкладних заходів
щодо органів та чиновників, котрі
перешкоджають селянину стати
власником землі і отримати своє
законне майно;
створення спеціалізованої бан-

ківської установи для пільгового
довгострокового кредитування
сільськогосподарських товаровиробників;
• здійснення широкої державної
підтримки програми відродження
української мови та культури;
• забезпечення конституційних прав
громадян на безкоштовну освіту
та медичне обслуговування;
• зміцнення системи соціального
захисту дітей-сиріт та малозабезпечених сімей.
«___» серпня 2012 року
Масюк Сергій Миколайович ________

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 90
Хайлова Анатолія Івановича
Рідна моя Україно, шановні співгромадяни! Настав час зосередитись на
собі! Час обрати між старим і новим!
Якщо Ви хочете ще 5 років жити так,
як сьогодні – Ви можете продовжувати вірити в казки від влади. І тоді влада знову буде правити вами, вбивати,
ґвалтувати і шалено збагачуватись за
Ваш рахунок. Якщо Ви хочете змін на
краще – Ви оберете нову владу. Сьогодні саме Ви обираєте. Від Вас залежить майбутнє Вашої родини, нашої
країни. Сьогодні вся Україна
об’єднана – об’єднана трьома кризами, які вирують і на заході, і на сході.
Економічна, політична та моральнопсихологічна кризи розривають кожну сім’ю і країну в цілому. Весь світ
впізнаватиме та цінуватиме марку
«Made in Ukraine». Для цього буде
зроблено:
В ПРОМИСЛОВОСТІ, СЕРЕДНЬОМУ ТА
МАЛОМУ БІЗНЕСІ:
1. Ми будемо виробляти все, що
можна та завозити за імпортом
лише ті товари, які не можуть бути
якісно виготовлені в Україні.
2. Система державних замовлень, в

тому числі – для модернізації залізниці, автошляхів, паливноенергетичного комплексу, електроенергетики, суднобудівництва,
генної інженерії, інформатизації,
модернізації інженерних мереж, –
забезпечить виробництво на тисячах промислових підприємств.
3. Ми зменшимо вдвічі на 5 років всі
податки для підприємств легкої
промисловості.
4. Ми звільнимо на 2 роки від податків суми, які підприємство направляє на закупівлю нового обладнання, устаткування, в тому числі
з метою енергозбереження та захисту екології.
5. Ми введемо поняття сімейного
мікробізнесу, який буде повністю
звільнений від податків протягом
3 років.
В СІЛЬСьКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
1. Ми станемо головними світовими
гравцями на зерновому та продовольчому ринках. Для цього ми
створимо Зерновий Союз з Росією
та Казахстаном і будемо мати 30%
світового виробництва зерна та

муки. Це – запорука твердих цін,
багатства селянина та забезпечення населення якісними харчами.
2. Створення зернового союзу буде
сприяти надходженню інвестицій
в розвиток зернового виробництва, створення нової агропромислової інфраструктури. В свою
чергу розквітнуть тваринництво,
садівництво та овочівництво.
3. Ми створимо державний інститут
чорнозему, який займеться науковим забезпеченням використання
українських чорноземів.
4. Держава буде дотувати та підтримувати як великі аграрні підприємства, так і маленькі домашні
господарства.
5. Ми рішуче закриємо український
ринок для неякісних іноземних
продуктів, в тому числі генномодифікованої продукції.
В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
1. Буде змінено політику залучення
іноземних інвестицій: іноземний
інвестор, який хоче мати прибуток
від України, зможе працювати
тільки за умови створення спіль-

ного підприємства з Українським
партнером. З свого боку, держава
гарантуватиме стабільність законодавства.
2. Право власності в Україні буде
твердо захищено державою.
3. Інвестиції у високі технології та визначені державою пріоритетні напрямки наукових досліджень будуть стимулюватись державою.
В ФІНАНСАХ ТА ВАЛЮТНІЙ ПОЛІТИЦІ
1. Держава на 3 роки: реструктуризує заборгованість банків та дозволить боржникам сплачувати
лише тіло боргу. Реалізація застави буде закривати для боржника
повну суму боргу та дозволить
банку списати борг без впливу на
фінансовий результат.
2. Ми будемо твердо відходити
від доларизації української
економіки.
3. Курс гривні відносно основних валют буде прогнозованим за рахунок переходу на принцип «валютного кошика», який буде складений з долара, євро, російського
рубля та однієї з азійських валют.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 91
Куликова Володимира Сергійовича
В останні кілька років поняття передвиборчої програми перетворилося на
формальність. Через недоліки партійної системи, обірвався зв’язок між
виборцем і депутатом, тому команда
Валерія Кулікова як кандидата в народні депутати, пропонує об’єднати
зусилля та створити спільну програму
дій, спрямованих на покращання
якості життя мешканців сіл і районів,
досягнення максимального результа-

ту окремо для кожної територіальної
громади.
• Проведення капітальних ремонтів
відділень районних лікарень та
ФАПів.
• Проведення підвідного газопроводів на території.
• Допомога в будівництві сільських
доріг.
• Налагодження маршрутного сполучення.

• Облаштування територій сільських шкіл та дитсадочків, реконструкція систем опалення.
• Комп’ютеризація шкіл.
• Проведення освітлення вулиць в
селі.
• Підтримка сільськогосподарського виробництва.
• Забезпечення гідних умов життя
для пенсіонерів та інвалідів.
Ми знаємо проблеми кожної грома-

ди! Ми їх вирішимо! Адже, інтереси
виборців – понад усе!
Моя життєва дорога вже навчила мене
шанувати, розуміти і цінувати людей.
За такими принципами працював і працюватиму надалі. Я був і залишаюсь
чесним та відвертим перед вами. Не
шкодуватиму сил, знань і здоров’я, щоб
виконати взяті на себе зобов’язання,
постійно допомагати вам заради нашого спільного добробуту.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 91
Коряченко Тетяни Павлівни
Балотуючись у депутати від нашого
виборчого округу, запевняю, що
власний досвід менеджерської діяльності, всю свою енергію спрямую на
вирішення таких проблем:
• Зміцнення матеріальної бази шкіл
та дошкільних закладів, факультету безкоштовної довузівської підготовки; відкриття комп’ютерних
класів; завершення будівництва
шкіл та дитсадків, спорткомплексів у селах районів.
• Завершення газифікації округу.

• Переглянути систему розподілу
пільг. Відновити пільги для пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, чорнобильців, за рахунок скасування
пільг для чиновників, міністрів,
депутатів усіх рівнів.
• Остаточно вирішити проблему погашення боргів по допомозі на
дитину.
• Пожвавити житлове будівництво
за допомогою системи іпотечного
кредитування, розстрочок, пільг
для молодих сімей.

• Встановлення споживачам лічильників та зниження розцінок на
природний та скраплений газ.
• Відкрити безкоштовні юридичні
консультації у всіх районах мого
виборчого округу для захисту населення від несправедливого
утиску чиновників
• Будівництво побутових свердловин.
• Проведення ремонту житлових та
комунальних споруд, перш за все
за рахунок колишніх власників, які

•
•
•

•

не виконали умов передачі житла
радам.
Чітка організація автобусного сполучення.
Оздоровлення екології регіону, закриття стихійних сміттєзвалищ.
Підвищення ефективності роботи
органів міліції, особливо з профілактики злочинності серед неповнолітніх та неблагополучних сімей.
Відродження та побудова молитовних домів.
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 91
Мисака Ігоря Миколайовича
Мої принципи:
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.
Земля допомагала українцям виживати у найтяжчі часи. Для мене розвиток села – це не тільки сільськогосподарське виробництво, а й збереження нашого коріння, нашої пам’яті,
нашої духовності.
Я виступаю за:
• розбудову ефективної економіки
заради добробуту кожної лю
дини;
• створення механізму жорсткого
контролю з боку громадськості за

•

•

•

•
•

формуванням та використанням
державного і місцевого бюджетів;
втілення на селі реформ котрі
сприятимуть землевласнику стати
повноправним господарем на
своїй землі;
невідкладні заходи покарання до
органів та чиновників, котрі перешкоджають селянину стати власником землі і отримати своє законне майно;
створення спеціалізованої банківської установи для пільгового довгострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників;
сильну, некорумповану українську
владу;
невідкладне проведення адміністративної реформи, скорочення

•

•

•

•

бюрократичного управлінського
апарату;
притягнення до кримінальної відповідальності чиновників різних
рівнів за невиконання та порушення Законів України та за злочинні дії, які вже для багатьох стали нормою;
прийняття податкових законів, які
будуть сприяти розвитку виробництва та діяльності підприємництва;
законодавче забезпечення щодо
створення умов для розвитку та
діяльності малого і середнього
підприємництва, підтримку віт
чизняного виробника;
запровадження суворої персональної відповідальності державних службовців за нецільове ви-

•
•

•
•

•

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

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА ОПРИШКА ВО № 91
В основу своєї програми беру передвиборну програму
Соціалістичної партії України. Її зміст
передбачає:
1. Земля – це інструмент збагачення
українського народу, а не товар,
яким торгують. Тому, вважаю своїм
обов’язком сприяти виведенню сіл
з занепаду, шляхом підтримки законів : «Про Державний земельний банк» та «Про право оренди
землі як предмету застави», які не
дозволять втратити землю, а допоможуть дати людям роботу та захистити їхні права. Торгувати треба
здобутком з землі, а не землею.
2. Буду сприяти введенню закону на
проведення так званої «оптимізації»: закриття шкіл, лікарень, дитячих садків, бібліотек у сільській
місцевості. Село – це відродження
України та українського народу.
3. Наполягатиму у підготовці і проведенню реформи медичного обслуговування, особливо у сільській місцевості. Люди повинні
отримувати якісну безкоштовну
медичну допомогу.

4. Добиватимуся за внесення законопроекту, який передбачає зниження цін на газ, електроенергію
та комунальні послуги.
5. Буду боротися за права працюючої людини та ветеранів, інвалідів,
дітей війни, чорнобильців і афганців. 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!
6. Добиватимусь проведення реформи місцевого самоврядування.
Керувати повинні обрані, а не
призначені. Територіальні громади (сільські та міські ради) повин
ні 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.
7. Добиватимусь виконання програ-

ми будівництва і ремонту доріг
округу № 91, чіткої організації мережі автобусного сполучення, а
також облаштування міських автобусних зупинок; забезпечення
безкоштовного проїзду у міському
транспорті школярам та пільговим
категоріям пасажирів.
8. Відстоюватиму повернення пенсійного віку для жінок 55 років і
для чоловіків – 60 років. Максимальна пенсія не повинна перевищувати рівень мінімальної більше, ніж у 5 разів. Мінімальна пенсія буде встановлюватися на рівні
реального споживчого кошика.
9. Виступатиму за притягнення до
кримінальної відповідальності чиновників різних рівнів за невиконання та порушення Законів України та за злочинні дії, які вже для
багатьох з них стали нормою.
10. Буду ухвалювати усі важливі для
села рішення з врахуванням думки його жителів, висловленої під
час громадських слухань; проводити постійні зустрічі громади
села з керівництвом району для
найбільш ефективного та швидко-

го реагування на їх звернення. Робитиму все для забезпечення правової підтримки молоді в питаннях кредитування житла, працевлаштування, відкриття власного
бізнесу. Добиватимусь надання
безвідсоткових державних кредитів обсягом не менше 2% ВВП на
розвиток сіл, відродження духовних та національних традицій,
збереження історичної пам’яті і
культурної спадщини села; створення умов для цікавого та змістовного дозвілля молоді, пропаганди здорового способу життя.
Пріорітетними напрямками діяльності міської влади стануть – охорона довкілля, чистота води і повітря, розвиток туристичної інфраструктури та «зеленого» туризму.
Моя програма у парламенті спрямована на захист прав українського народу,
а не прав олігархів та їхнього щоденного збагачення. Створимо з України
Європейську державу, утвердимо суспільство, в якому реалізується влада
народу, верховенство права, рівність
усіх перед законом, підвищення якості
життя і добробуту кожного.
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Програма
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
МОРОЗА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
Все, що від Бога, що на добро людині, – прийняти й утвердити, все, що
від лукавого, – відкинути.
1) Держава і людина.
Свобода – найвище благо, найнеобхідніша передумова духовного і фізичного розвитку людини, а держава
має бути засобом її захисту.
2) Праця та її оплата.
Праця без оплати – це ганьба для
держави і біда для народу. Боргів перед людьми за виконану ними роботу не має бути.
3) Добробут.
Головним джерелом матеріального
забезпечення людини, як і споконвіку, мають бути праця, талант, завзяття, а не злодійство, шахрайство, безчестя. Саме з цього необхідно виходити, формуючи політику в духовній і
економічній сфері.
4) Родина.
Без належного захисту сім’ї, її інтере
сів, забезпечення права на житло,
створення сприятливих соціальноекономічних умов життя становлення
гармонійного суспільства не можливе. Виховання дітей – справа, передусім, сім’ї, а захист сім’ї, жінки-матері,
жінки-трудівниці – турбота держави.
5) Здоров’я. Охорона довкілля.

«Здорова природа – здорова людина» – цей девіз потрібно наповнити
конкретними діями, спрямованими
на охорону людського здоров’я, очищення довкілля. Лікування людей похилого віку та дітей необхідно зробити безкоштовним.
6) Духовна культура, традиції.
У Біблії сказано, що на початку було
Слово і Слово було Богом. Адже слово – душа нації, стрижень усієї культури. Шанувати рідне слово, збагачувати культуру, зберігати традиції, з повагою ставитись до культури інших
народів – значить зберегти й утвердити себе у світі.
7) Освіта, молодь, мораль.
Знання молодої людини, освітні підвалини, закладені в школі, повинні
бути підкріплені комплексом інших
просвітницьких закладів та забезпеченням права отримати роботу після
закінчення державного навчального
закладу. Водночас пропоную заборонити в Україні рекламу горілчаних і
тютюнових виробів та продаж їх
молодим людям до досягнення певного віку.
8) Закон, захист прав і свобод
людини.
Свобода, демократія – не вседозво-

леність. Правова захищеність людини, убезпечення її від посягань злочинців – одна з головних засад упевненості людини в собі, згуртованості
народу, його віри в свою державу.
9) Влада – виборна, ефективна, відповідальна перед народом.
Закон має виконуватись. Для цього
ми пропонуємо закріпити на законодавчому рівні:
формування Кабінету Міністрів парламентською більшістю та їхню спільну відповідальність перед виборцями за результати діяльності;
• правові гарантії діяльності
опозиції;
• обмеження депутатської недоторканності, запровадження чіткого
механізму відкликання депутатів
усіх рівнів;
• виборність керівників місцевих
державних адміністрацій з одночасним забезпеченням можливості їх відкликання;
• забезпечення реальної незалежності судової гілки влади через запровадження прямих виборів голів судів і фінансування діяльності
судових установ за рахунок державного бюджету.
• Я категорично проти непоряднос-

ті й байдужості, бездіяльності й
пустого базікання, брехні і чванства, некомпетентності й непрофесіоналізму. Моє основне правило – робити людям добро. Я
знаю місцеві проблеми і шляхи їх
вирішення.
У разі обрання мене депутатом Верховної Ради, працюватиму над реалізацією життєво важливих проблем
нашого регіону, газифікацією населених пунктів, будівництвом житла, відновленням роботи існуючих підприємств та створенням нових робочих
місць, розробкою місцевих ресурсів,
організацією спонсорської та шефської допомоги, зміцненням матеріальної бази і розвитком охорони
здоров’я, освіти, науки, культури,
здійсненням соціального захисту
населення.
Спасибі Вам, земляки, за віру
й довіру.
Проголосуймо ж за свою надію
на краще життя, за добро і мир на
землі!
Поклонись, державо, селу! Село – не
тільки матеріальна, а й духовна основа суспільства. Тут витоки віри, традицій, моралі. Спасибі, Вам, селяни, за
працю!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
у одномандатному виборчому окрузі №92
Іонова Олександра Васильовича
За відповідальну владу! За краще
життя!
Сьогодні ми стоїмо перед вибором.
Кого обрати до Верховної Ради України? Впевнений, що реалізувати стратегію розвитку України в інтересах трудового народу можуть тільки нові люди.
Люди, які бачать владу чесною та відповідальною! Люди, які готові боротися за краще життя своїх виборців!

Як народний депутат України голов
ними завданнями своє діяльності
вважаю:
• очищення влади від корупції та
чиновницького свавілля;
• забезпечення рівності всіх перед
законом;
• сприяння розвитку реального сектору національної економіки;
• всебічна підтримка вітчизняного

агропромислового комплексу;
• забезпечення гідного життя студентської молоді, пенсіонерів, інвалідів та багатодітних родин;
• надання безкоштовного соціального житла для молодих сімей та
малозабезпечених людей;
• створення надійної та ефективної
системи безкоштовної освіти та
медичних послуг;

• зниження тарифів на комунальні
послуги;
• значне підвищення заробітної
плати освітян, медиків, науковців
та працівників культури;
• силою закону навести порядок та
безпеку на вулицях наших міст,
селищ і сіл.
Шановні виборці! Вибір за вами!

12 18 вересня 2012 | ЧАС КИЇВЩИНИ |

ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України
по виборчому округу №92
Закорка Максима Юрійовича
Головною метою і напрямом своєї діяльності вважаю поліпшення умов
життя та праці людей, працюючих в
аграрній сфері. Цьому мають бути
підпорядковані дії влади як у політиці та суспільному житті, так і у економіці та соціальній сфері.
Суспільство і влада
• Влада має чути людей, відтворювати у своїх діях їхні прагнення і
побажання. Громадяни України
повинні мати можливість контролювати дії влади, беручи тим самим безпосередню участь в
управлінні державою. Тільки на
таких засадах можливе існування
громадянської держави, де панують злагода та взаєморозуміння.
• Усі громадяни України мають бути
рівні перед Законом.
• Обов’язок Верховної Ради – на
ділі представляти інтереси виборців. Її першочергове завдання –
створити законодавчу базу для
розвитку держави, ініціативи людей. Для цього потрібна добра
воля депутатів у створенні дієздатної більшості. Лише за таких
умов можлива конструктивна робота Парламенту. Годі демонструвати виборцям свари, взаємні

провокації та звинувачення, сіяти
суспільний розбрат та підривати
авторитет держави в очах світової
спільноти. Люди віддають депутатам свої голоси, аби вони представляли їхні інтереси, а не вирішували вузькополітичні чи особисті питання.
• Потребує зміцнення і підвищення
авторитет органів місцевого самоврядування. Вимагають перегляду
принципи формування державного та місцевих бюджетів на користь останніх, надання більших
прав та управлінських можливостей територіальним громадам.
• До нашого життя мають повернутися такі гасла як «Честь і слава по
праці», відродитися і зміцнюватися українські національні традиції,
шанобливе ставлення і піклування
про людей старшого покоління,
ветеранів війни та праці, мусять
вирішуватися соціальні проблеми
молоді, забезпечуватися широке
залучення її до процесу прийняття
державних рішень.
Економіка і агропромисловий
комплекс
Громадяни України повинні мати гідні умови життя та праці. Працездат-

ні – достойно оплачувану роботу, непрацездатні – соціальну підтримку.
Плата за працю має забезпечувати
реальний споживчий кошик, мінімальна пенсія – реальний прожитковий мінімум. Це потребує створення
умов для стійкого економічного зростання, розвитку конкурентоспроможної ринкової економіки, агропромислового комплексу. У цьому напрямку
буду добиватися:
• прийняття зважених ринкових законів та податкових норм, які б
стимулювали розвиток усіх галузей народного господарства, ініціативу людей, виведення економіки з тіні, подальший розвиток малого та середнього бізнесу;
• удосконалення земельних та майнових відносин на основі нового
Земельного кодексу, забезпечення стабільної виплати орендної
плати власникам земельних паїв;
• розвитку переробної та харчової
промисловості;
• дешевого довготермінового кредитування, податкових пільг для сільськогосподарських товаровиробників, підприємств та фермерів;
• підтримки вітчизняного товаровиробника, захист внутрішнього
ринку;

у соціальному захисті населення:
• забезпечення стабільної зайнятості працездатних людей;
• проведення пенсійної реформи,
індексації пенсій відповідно до
зростання рівня життя
• підвищення рівня прямої соціальної допомоги тим, хто її потребує;
• прискорення відшкодування заощаджень громадян;
• всебічної підтримки сімейних підприємств;
• реалізацію на державних засадах
цільової підтримки багатодітних
сімей, сімей з дітьми або
батьками-інвалідами, студентських сімей;
• забезпечення суспільного контро
лю дотримання прав дитини у
сім’ях;
• розвитку матеріально-технічного
забезпечення сільської школи,
особливо комп’ютеризації, підтримки сільських вчителів;
Змістом моєї депутатської діяльності
буде виконання наказів виборців, які
надходитимуть під час виборчої кампанії та під час виконання мною депутатських обов’язків. Регулярно звітуватиму перед виборцями про свою
роботу у Верховній Раді Україні.

ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України
по виборчому округу №92
Країнського Ігоря Ярославовича
Моя мета – створення комфортних
умов проживання для всіх! Ставши
депутатом я хочу навести в місті порядок силою єдності всіх, хто трудиться, а не паразитує, силою єдності своєї команди. Будемо сприяти розвитку малого бізнесу, і захищати від чиновницького свавілля.
Доб’ємося прийняття прозорого бюджету країни, не дозволимо його
розкрадання.
Я не буду давати порожніх красивих
обіцянок, але буду прагнути до того,
щоб виконання моєї програми стало

реальністю. Разом, ми зможемо досягнути успіхів і навести порядок у
всіх сферах життєдіяльності нашого
округу.
1. Громадський транспорт та дороги.
Важливе завдання – створення і
ремонт доріг, придбання автобусів для муніципального транспорту. Зажадаємо чіткого, за графіком, руху «маршруток». Організуємо «маршрутки» для роботи в
нічний час.
3. Охорона здоров’я. Одне із зав

дань підвищити рівень заробітної
плати лікарям і всім медпрацівникам. Тому що від них залежить
наше здоров’я. Оновимо технічне
забезпечення у лікарнях і мед
амбулаторіях.
3. Освіта. Розберемося із забезпеченням школярів безкоштовними
підручниками та гарячим харчуванням. Вчителі повинні отримувати гідну зарплату. Необхідно вирішити проблему розширення мережі дитячих садків.
4. Відпочинок. Приймемо заходи з

викорінення будь-якого вандалізму. Міський парк повинен стати
місцем культурного відпочинку.
Треба будувати дитячі майданчики, а в парку встановити муніципальні атракціони.
Зобов’язуюсь, що вся моя робота у
Верховній Раді буде направлена на
покращання життя жителів нашого
району. Ви завжди зможете звернутися до мене з вашими проблемами.
Всі на вибори! З вашою підтримкою
ми переможемо!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУгу № 93
МАЛКОВОЇ ІННИ МИКОЛАЇВНИ
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки буду виконувати добросовісно та сумлінно, реалізуючи
власну передвиборчу програму, яку
я представляю.
Головним вважаю: розвиток села, як
культурної та духовної основи української нації, а також агропромислового комплексу, як економічного
базису села.
З цією метою буду:
• добиватися створення всеукраїнської мережі збуту сільськогосподарської продукції за справедливими цінами. Селянин повинен
мати можливість в своєму населеному пункті продати вирощений
врожай та отримати гідні гроші
• добиватися того, щоб відпускні
ціни на сільгосппродукцію не перевищувати закупівельні ціни в
кілька разів, як це є зараз
• добиватися забезпечення продовольчих потреб держави виключно вітчизняною сільськогосподарською продукцією, окрім продуктів, які не вирощують на території

України. З цією метою необхідно
заборонити імпорт із-за кордону
таких продуктів, як картопля, буряк, цибуля, сало, м’ясо, молочні
вироби. Все це ми можемо закуповувати у своїх селян і платити їм
справедливу ціну
• добиватися відновлення державного замовлення на сільськогосподарські продукти до радянського рівня. Держрезерв має не тільки зберігати продукти, але й формувати закупівельну політику в інтересах селян
• домагатися ухвалення державної
програми розвитку селекції, виробництва посівного матеріалу,
засобів захисту рослин, племінного тваринництва, садівництва,
рибництва тощо. Ми маємо, нарешті професійно підійти до справи і
скористатися тим, що дано нам
Богом – найкращими у світі чорноземами
• добиватися впровадження на селі
нових технологій в тваринництві,
розробити програму пільгового
кредитування для будівництва нових ферм, закупівлі техніки та

паливно-мастильних матеріалів,
посівного матеріалу, племінних
сільськогосподарських тварин
тощо
• сприяти розвитку харчової промисловості, як основного споживача сільгосппродукції. Зростання
потреб харчопереробної промисловості призведе до збільшення
попиту на продукцію АПК і підвищення закупівельних цін у селян
• підтримувати державні програми,
спрямовані на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Вважаю необхідним поетапно підвищувати ввізні
мита на імпортну сільгосптехніку
до повної заборони імпорту через
кілька років техніки, аналоги якої
виробляються в Україні
• сприяти розвитку кооперативного
руху на селі шляхом подання відповідних законопроектів та розробки державних програм. Кооперація на селі дозволить селянам
залишатися господарям на своїй
землі та налагодити високоефективне виробництво сільськогосподарської продукції

• добиватися запровадження прямих дотацій сільгоспвиробникам.
Держава повинна підтримати
село в час його становлення та
відновлення, щоб ми могли конкурувати з закордонними виробниками
• домагатися державної підтримки
інновацій в аграрному секторі. Для
тих виробників, що впроваджують
нові технології та будують нові переробні підприємства, мають бути
встановлені податкові пільги, впроваджене пільгове кредитування та
створений режим максимального
сприяння з боку держави
• сприяти розвитку соціальної сфери на селі – закладів дозвілля,
освітніх та культурних центрів
• добиватися легкодоступного пільгового кредитування на придбання та будівництво житла в сільській місцевості. Лише так ми
зможемо зупинити відтік молоді в
міста та зберегти село, повернути
в нього життя.
• сприяти залученню інвестицій
в округ для його всебічного
розвитку

Передвиборна програма
кандидата у депутати
в одномАндатному виборчому окрузі № 93
Первухіна Ігоря Миколайовича
1. Забезпечити високі соціальні
стандарти життя громадян. В першу чергу програма повинна торкнутися найменш захищених категорій громадян – лікарів і вчителів, багатодітних сімей, пенсіонерів, чорнобильців.
2. Відтворити систему персональної
та колективної відповідальності
чиновників. Посилити контроль
над виконанням своїх обов’язків
чиновниками всіх рівнів, дотриманням законності дій і рішень,
що проводяться владними органами. Створити систему, що сприяє запобіганню зловживань вла-

дою, що забезпечує невідворотність покарання за допущену халатність, викликану як дією, так і
бездіяльністю, як окремих чиновників, так і їхнього колективу.
3. Повернути планування. Ввести
відповідальність чиновників за
невиконання планів. Планувати
соціальні та економічні програми.
Впровадити системи заохочення і
покарання відповідальних чиновників за виконання чи невиконання як проміжних етапів плану, так
і плану в цілому.
4. Відродити моральність у суспільстві.

5. Навести жорсткий порядок в ЖКГ
та енергетиці. Посилити контроль
над ціноутворенням в системі
ЖКГ і вартістю енергоносіїв. Посилити контроль за витрачанням коштів бюджетів усіх рівнів, що направляються на дорожнє будівництво та благоустрій територій.
Створити умови для кількісного та
якісного зростання послуг, що надаються на територіях незалежно
від місця розташування, забезпечити їх рівну доступність для громадян України.
7. Розробити і впровадити цільові
програми кредитування і лізингу. В

рамках цільових програм надавати: безвідсоткові довгострокові цільові кредити (або лізинг) промисловим підприємствам на оновлення виробничих фондів, будівель,
споруд, обладнання; пільгові (зі
зниженою процентною ставкою)
довгострокові цільові кредити громадянам на придбання житла.
8. Надати можливість для кожного
почати бізнес з нуля. Збільшити
частку малого та середнього бізнесу в сферах промисловості та
послуг. Створити фонд для фінансування проектів малого та середнього бізнесу.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ЗАМАЛУТДІНОВОЇ ВІТИ СЕРГІЇВНИ
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки буду виконувати добросовісно та сумлінно, реалізуючи власну
передвиборчу програму, яку я представляю.
Головним вважаю забезпечення прийняття та виконання законів, спрямованих на покращання життя людей,
жорсткий контроль громадськості за
роботою влади, боротьбу з корупцією та порушенням прав та свобод
людей.
З цією метою буду:
• впроваджувати адміністративну
реформу заради чіткого розподілу
повноважень усіх гілок влади, відповідальності її перед народом,
підвищення ролі органів місцевого самоврядування.
• добиватися підвищення ефективності роботи органів міліції, особливо з профілактики злочинності
серед неповнолітніх, у боротьбі з
відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому сере
довищі
• добиватися збільшення відповідальності працівників міліції за
нелюдське поводження з людьми,
боротися з перевертнями, домагатися їхнього суворого покаран-

•

•

•

•

•

ня, адже сьогодні міліція поводиться не як захисник народу, а як
його ворог
добиватися скорочення бюрократичного управлінського апарату,
який паразитує на тілі простого
народу і є величезним і ненажерливим корумпованим спрутом
добиватися притягнення до кримінальної відповідальності чиновників різних рівнів за невиконання та порушення Законів України
та за злочинні дії, які вже для багатьох стали нормою
ініціювати прийняття податкових
законів, які будуть сприяти розвитку виробництва та діяльності підприємництва, домагатися покарання працівників Податкової
служби за хабарі та безпідставні
перевірки
добиватися запровадження суворої персональної відповідальності
державних службовців за нецільове використання бюджетних
коштів, адже більшість коштів, що
виділяються, з бюджету до людей
не доходять через крадіжки чиновників
вживати жорстких заходів до органів та чиновників, котрі перешкоджають селянину стати власником землі і отримати своє законне майно. Земля має належа-

•

•

•

•

•

•

ти тим, хто її обробляє, а не спекулянтам та олігархам
добиватися скасування персональних пенсій, встановлених номенклатурним працівникам, вживати рішучих заходів щодо перерозподілу пенсійних пільг, адже
звичайний селянин, важко пропрацювавши все життя на полях,
заслуговує на високу пенсію більше ніж той, хто провів життя в
м’якому кріслі владних кабінетів
ініціювати закони, які поставили
би діяльність депутата під повний
контроль виборця та передбачали
би прозору та реальну процедуру
відкликання депутата виборцями,
адже сьогодні це зробити фактично неможливо
рішуче боротися із намиванням
берегів Дніпра, знищенням природного багатства округу
боротися з багатіями та забудовниками, що перетворюють береги
Дніпра на суцільні котеджні містечка і не дають людям вільного
доступу до річки, що було споконвічно
добиватися посилення відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків працівниками
освітянських, медичних та інших
соціально важливих закладів
організовувати безкоштовну юри-

•

•

•

•

•

дичну допомогу населенню для
захисту своїх прав та інтересів у
судах, зокрема й проти дій органів
влади
організовувати службу реагування
на скарги громадян щодо неналежного виконання своїх
обов’язків органами місцевої влади з подальшим розглядом питань у Верховній Раді та вжиттям
відповідних заходів. Тільки так
можна змусити чиновників працювати ефективно та в інтересах
людей
добиватися обов’язкового щорічного проходження чиновників перевірки на детекторі брехні на
предмет хабарів та зловживань
службовим становищем, а також
при прийомі на роботу
заборонити збільшувати розмір
заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам протягом чинності їхніх
повноважень
добиватися впровадження виборності суддів місцевого рівня та
впровадження суду присяжних
домагатися посилення кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотиків, торгівлю
людьми, організацію проституції,
пропаганду порнографії та насильства

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
КРАВЧУК АННИ МИКОЛАЇВНИ
Тільки можливість реалізації на практиці соціальних, економічних та політичних прав кожною людиною є запорукою розвитку вільного і заможного суспільства в нашій країні. Переконаний, що безпосередньо обраний
людьми депутат повинен вирішувати
проблеми і захищати інтереси своїх
виборців, а не тільки працювати на
загальнодержавні питання.
Основними складовими моєї програми є:
створення механізму виконання депутатом наказів виборців і його відповідальності перед ними аж до відкликання виборцями недобросовісного депутата;
• істотне обмеження депутатської
недоторканності, привілеїв та
пільг депутатів, зокрема, обме-

•

•

•
•

ження розмірів зарплатні та інших
виплат депутату рівнем середньої
зарплатні в країні;
внесення суттєвих доповнень до
земельного законодавства з метою невідкладного забезпечення
права самостійного розпорядження землею її законним власникам;
звільнення від оподаткування
створюваних в сільській місцевості підприємств (в тому числі, реорганізованих колишніх колективних
та державних господарств) на період до трьох років;
забезпечення доступності кредитних ресурсів для села на вигідних
умовах;
запровадження істотних (на рівні
100 і більше відсотків) надбавок до

зарплатні та пенсій освітянам, медикам, іншим працівникам бюджетної сфери, які постійно працюють (працювали) в районах округу;
• виділення бюджетних коштів для
будівництва, ремонтів і забезпечення новим обладнанням шкіл,
лікарень інших об’єктів соціальної
сфери, розташованих в окрузі;
• вирішення питань газифікації, телефонізації, водопостачання, будівництва очисних споруд, впорядкованих сміттєзвалищ та доріг
з твердим покриттям в окрузі.
Я робитиму все, щоб моя діяльність
по виконанню програми задовольняла і захищала інтереси моїх виборців.
Для постійного обопільного зв’язку з
виборцями, отримання їх наказів, ви-

вчення їх потреб зобов’язуюсь створити мережу постійно діючих громадських приймалень, де кожна людина буде почута, а його проблема –
розглянута.
Я вірю, що задекларовані мною
принципи є головними для розбудови України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.
Наголошую на тому, що виконуватиму цю програму разом з командою
однодумців, які на наступних виборах
будуть балотуватись в органи місцевого самоврядування. На різних рівнях влади ми готові боротися за покращання життя жителів Київської
області.
Разом ми зможемо все!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ
В ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУЗІ № 94
ПРОДІУСА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА
Мета:
Держава – в якій використовуються
національні багатства не для кучки
олігархів, а для всього народу. Розбудова сильної, економічно незалежної
демократичної країни, країни з європейськими цінностями та рівнем життя. Влада – яка служитиме народу та
під контролем суспільства.
Десять першочергових завдань
1. Побудова правової країни, в якій
неможливі політв’язні та політичні
репресії.
2. Побудова громадського суспільства. Усунення із влади олігархічних кланів, зміна виборної системи. Усунення політичної корупції з
Верховної Ради України. Змінимо
зраду на відповідальність, моральність, професіоналізм.
3. Збережемо українські чорноземи,
недопустимо захопленням їх кланами та транснаціональними компаніями, основним господарем
українських земель буде український селянин.
4. Створимо п’ять мільйонів робочих
місць. Забезпечимо гідну заробітну плату, забезпечивши реальні

економічну, територіальну, соціальну реформи. Створимо умови
для навчання та праці молоді, реалізації інтелектуальних можливостей.
5. Відновимо справедливість у пенсійному забезпеченні мільйонів
громадян, які чесно працювали і
працюють на благо України. Антинародна пенсійна реформа нинішньої влади буде скасована.
Розмір пенсії громадянина буде
залежати від двох чинників: трудового стажу та заробітку.
Повернемо повагу до афганців, чорнобильців, ветеранів МВС, Збройних сил,
відстоїмо їх права на гідну шану держави та матеріальне забезпечення.
6. Проведення активного зовнішньополітичного курсу, забезпечення
всебічного та динамічного розвитку відносин з іншими країнами
світу на засадах взаємовигідного
співробітництва і безпеки зміцнить державний суверенітет України. Інтеграція України до Європейського Союзу.
7. Забезпечимо пріоритетний розвиток фермерських господарств,
як основи збереження та розви-

8.
•
•
•
•

•

9.

тку сільської місцевості, усунемо
монополізацію продуктових ринків олігархічними кланами шляхом розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Знизимо роздрібні ціни на продукти харчування, зробимо їх доступними для кожного та збільшимо закупівельні ціни у селян
на їхню продукцію. Підвищимо
якість та конкурентність аграрної
продукції.
Реальна економічна незалежність – дешева українська енергія:
зниження енергоємності ВВП;
зміцнення співпраці в енергетичній сфері з Євросоюзом;
модернізація ТЕЦ;
збільшення споживання бурого
вугілля, як сировини для хімічної
промисловості;
збільшення використання місцевих видів палива (торф, відходи
деревини і т.д.), використання на
паливо соломи, довівши об’єми в
еквіваленті, що дорівнюють трьом
мільярдам метрів кубічних газу.
Першочергово забезпечимо прийняття у Верховній Раді Законів
України:

• щодо інвентаризації земель та
надр;
• про «Єдиний земельний податок»;
• про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію;
• щодо внесення змін до податкового кодексу;
• про державний земельний банк (з
метою створення для селян кредитної лінії під 5 % річних).
На основі чого здійснимо покращання
рівня життя та соціальних послуг для
сільського населення до рівня міського.
10. Основою відродження духовності
в країні є Українське село, де зберігаються народні традиції, звичаї,
мова, враховуючи неповторність і
особливість кожного регіону, а інколи і населених пунктів. Українське село – це насправді душа і
серце країни. Особливою турботою є відродження духовності,
глибокого аналізу нашої історичної і культурної спадщини, як
основи поглиблення цих цінностей в суспільстві, поваги до батьків, людяності та порядності.
Переможемо разом!

ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ВІД ВО «БАТЬКІВЩИНА»
ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №94
Я, Романюк Віктор Миколайович, 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 політич-

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

Ми гарантуємо усім доступність до
якісної, сучасної освіти, встановимо
законом обсяг медичних послуг, які
надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно бути
багатих посадовців, їх пільги будуть
скасовані, а витрати на утримання органів влади будуть скорочені удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам. Нечесні будуть відповідати за законом.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати
їх. Суддівський корпус буде тотально
очищений. На посади суддів мають
прийти молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я, як і всі мої однодумці по
Об’єднаній опозиції, зроблю все
можливе для захисту української
мови як основи державності. Я бачу
Україну повноправним членом Європейської спільноти і працюватиму
для цього.
Я добре знаю ті проблеми, що турбу-

ють жителів мого виборчого округу.
Беру на себе зобов’язання перед своїми земляками домогтися:
• реагування правоохоронних органів на сигнали про корупційні дії
посадових осіб місцевого самоврядування;
• завершення судових розглядів по
фальсифікації місцевих виборів;
• Вирішення проблем з несвоєчасною виплатою заробітної плати
працівникам;
• ремонтів комунальних водогонів,
приведення до встановлених
норм тарифікації комунальних послуг для населення, усунення стихійних сміттєзвалищ;
• розвитку молодіжних організацій,
розбудова юнацьких спортмайданчиків, спортивних секцій, творчих гуртків, музичних шкіл;
• Створення належних умов життя
для малозабезпечених верств населення;
• покращання житлових умов для
військовослужбовців та працівників державних підприємств;
• протидії відчуження державного
майна та адміністративного тиску
на малий та середній бізнес.
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Програма
кандидата у народні депутати
за одномандатним округом № 94
Медведського Руслана Анатолійовича
Я, Медведський Руслан Анатолійович, вважаю, що Україна потребує реформ, які будуть здійснюватись в інтересах народу. Пройшло 20 років від
того часу як наша країна незалежна.
Але люди цього не відчули. Так як
влада не змогла забезпечити їм гідний рівень життя. І потрібно в цьому
навести негайно порядок.
Саме тому я і вирішив балотуватися
до Верховної Ради України, щоб в
парламенті відстоювати та захищати
права своїх земляків.
Вихований у християнських традиціях, вважаю, що вже прийшов той час,
щоб повернути чесність та порядність в українську політику. ГЕТЬ тих
олігархів, які намагаються провести
до Верховної Ради своїх слухняних

маріонеток. Я вважаю, що в парламенті мають працювати порядні,
працьовиті, чесні та відповідальні
політики, які будуть працювати заради своїх виборців, відстоювати їх
права та інтереси.
Моя головна мета, щоб люди жили
як в Європі, щоб вони були захищені
законами, в нашій державі діяла Конституція, відповідно до якої всі люди
були рівні, мали достойну роботу,
отримували своєчасно заробітну плату, могли дозволити собі відпочинок
із сім’єю. Але для цього ми повинні
подолати в країні корупцію.
Влада повинна допомагати підприємцям і не допускати тиску на бізнес,
підтримувати соціальні ініціативи.
Тільки тоді в нас буде лад в економіч-

ній політиці.
Пріоритет промислової політики – це
інноваційні галузі економіки. Владі
потрібно заохочувати підприємців,
застосовувати до них податкові пільги для того щоб вони зміцнювали
глобальну конкурентоспроможність
України.
Потрібно, щоб соціальна політика
була не на словах, а на ділі, а саме:
надавалась адресна допомога для
малозахищених верств населення, інвалідам війни та тим, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
Щоб вони постійно відчували турботу
про них, а саме головне, щоб діяли ті
закони, які вже прийняті. Люди, які
ціною свого життя захищали Україну,
а в даний час відстоюють свої права

на мітингах – це ганьба для всієї
України. Є дуже доречним ПЕРЕГЛЯД
СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ чорнобильців у
бік збільшення відповідних виплат.
Я ГАРАНТУЮ, що в разі обрання мене
депутатом, буду відстоювати соціальні права виборців, вимагатиму належних виплат на дитину, достойних
пенсій. Хто як працював, той має так і
отримувати.
Жінки повинні іти на пенсію раніше
за чоловіків. Діти повинні навчатися
безкоштовно, медицина повинна
бути безкоштовною. Працівники бюджетної сфери повинні отримувати
заробітну плату на рівні середньої заробітної плати по промисловості.

Предвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
Підтілока Анатолія Петровича
Я не буду розводити теревені, пропонуючи «золоті гори», а просто буду
виконувати те, що обіцяю.
Мої плани максимально реальні,
конкретизовані, ретельно про
працьовані.
1. Допомогти перетворити владу на
реальний інструмент поліпшення
громадського середовища і життєвого рівня кожного громадянина.
2. Брати активну участь в підвищенні

рівня захищеності і безпеки українців.
3. Активно допомогати в створенні
цільових програм і добиватися їх
реалізації в господарськопрофесійному, родиннопобутовому і культурнодозвільному житті городян. Надавати посильну допомогу в розвитку підліткових, спортивних і
військово-патріотичних клубів.
4. Надавати допомогу громадянам,

що мають потребу, в оформленні
субсидій або іншої соціальної допомоги.
5. Допомога у питаннях несвоєчасного вивозу сміття, ремонту тротуарів, доріг.
6. При несвоєчасній роботі комунальних служб в зимову пору
року, допомогти в прибиранні снігу на тротуарах і дорогах.
7. Допомога в будівництві дитячих
майданчиків та спортивних споруд.

Це невеликий список першочергових
питань, які я вирішуватиму в терміновому порядку.
Всі інші питання вирішуватимуться
оперативно, у міру надходження
звернень від громадян при особистих зустрічах, а також на телефони
моїх помічників.
З вашою підтримкою ми зможемо
добитися розвитку УКРАЇНИ.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 95
від Політичної партії «Зелені»
Кандиби Сергія Володимировича
Я, Кандиба Сергій Володимирович,
іду в законодавчий орган країни з метою захищати права та інтереси конкретного і окремого взятого громадянина, відстоювати та захищати в цілому конституційні цінності та свободи
суспільства, а в першу чергу, в сфері
екології: право на чисте довкілля,
екологічно чисту питну воду, харчі,
природне виробництво сільськогосподарської продукції, безпечне проживання, як в рідному Ірпінському
регіоні, так і по всій нашій країні.
З 2010 року працюю депутатом Гостомельської селищної ради. В силу своєї основної роботи та виконання депутатських обов’язків, багато перебуваю в інших регіонах і тому знаю і
відчуваю проблеми буття людей, як
кажуть, «на своїй шкурі», а тому хочу
хоч щось корисне зробити для людей
і когось конкретно.
Ставлю для себе в першу чергу завдання, як політика, реалізацію у суспільстві «зелених» ідей та принципів.
Хочу, щоб нашим дітям та внукам дістались не забруднені хімікатами та
добривами поля, відходами промисловості ріки, моря та озера, а щоб

вони та наступні прийдешні покоління жили в чистій, екологічно безпечній країні.
Коротко викладаю свої завдання та
шляхи їх досягнення, як їх бачу особисто.
1. Сумлінна та наполеглива праця у
Верховній Раді саме над « зеленим законодавством»,
зобов’язуюсь голосувати тільки
особисто.
2. Посилення на законодавчому рівні захисту навколишнього сере
довища;
3. Розгалуження та розвиток громадського руху для посилення
контролю у відносинах громадськості з виконавчою владою на
місцях.
4. Впровадження «зелених» технологій як в промисловій галузі, так і
в сільськогосподарському секторі
економіки, приватних домогосподарствах, модернізація технологічного процесу виробництва.
5. Пропаганда освітньої діяльності
серед всіх верств населення для
створення і закріплення «зеленого світогляду».

6. Участь у боротьбі з поширенням
наркоторгівлі та наркозалежності з
використанням світового досвіду.
7. Захист прав бідних верств населення, в першу чергу інвалідів та
пенсіонерів, шляхом сприяння
підвищення пенсій та інших соціальних гарантій.
8. Сприяння припиненню на території виборчого округу безконтрольної розробки земельних ресурсів;
9. Налагодити та постійно проводити дієвий контроль над використанням бюджетних коштів, що виділяються на програми озеленення довкілля, освітлення та асфальтування доріг у регіоні.
10. Сприяти та брати безпосередню
участь у заходах по відновлення
втраченого «зеленого фонду» :
парки, зони, алеї, водойми.
11. Створити місцевий центр безкоштовної юридичної допомоги населенню.
12. Внести вклад на законодавчому
рівні для однозначної заборони
виробництва та реалізації продукції, яка містить генномодифіковані об’єкти ( ГМО).

13. Пропагувати та сприяти укріпленню в суспільстві попиту на здоровий та тверезий спосіб життя.
14. Розбудова дитячих зон відпо
чинку.
15. Жорсткий контроль усіх комунальних служб з благоустрою прибудинкових територій.
Крім того, в разі обрання мене представником у Верховній Раді України,
моя законодавча діяльність буде
спрямована на:
• на ліквідацію депутатської недоторканності;
• на розробку доступної системи
обов’язкового медичного страхування серед населення;
• на реалізацію державних програм
для пільгового кредитування виробників обладнання альтернативних джерел енергії;
• на впровадження державних програм по вихованню молодого покоління, реалізацію програм «здорове харчування» в дитячих, дошкільних, шкільних закладах та
ВУЗах.
С.В. Кандиба

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Шума Івана Володимировича
Я, Шум Іван Володимирович – молода, енергійна людина, йду на вибори
з чистим сумлінням, бажаючи допомогти людям.
Моя мета як представника виборчого
округу 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.
Головним вважаю в роботі депутата:
• підвищення життєвого рівня громадян,
• економічна стабільність,
• консолідація політичних сил суспільства,
• посилення ролі і повноважень регіонів.
З цією метою буду:
• добиватися створення демократичної парламентської більшості
для плідної законотворчої діяльності.
• впроваджувати адміністративну
реформу заради чіткого розподілу
повноважень усіх гілок влади, від-

повідальності 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.
Молодь – це майбутнє нашої держави. Пошук та реалізація додаткових
заходів щодо соціального захисту молоді від наркоманії та інших соціально небезпечних хвороб. Верховенство закону понад усіма економічними, політичними, соціальними та ін-

шими відносинами.
Примусити депутатів і виконавчу владу згадати про те, що вони слуги народу, а не народ їх прислуга!
Ми маємо свою ДЕРЖАВУ – НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ, та, на жаль, не маємо життя – гідного людини. Саме це
спонукає мене балотуватися кандидатом в народні депутати України.
Не шкодуватиму сил, знань і
здоров’я, щоб виконати взяті на себе
зобов’язання, постійно допомагати
Вам заради нашого спільного добробуту.
Я ніколи не давав нереальних обіцянок, щоб сподобатися вам сьогодні і
забути про них після виборів.
Здорова, щаслива, заможна людина – Багата, єдина і вільна країна
Іван Шума
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Програма
кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Лобас Ксенія Миколаївна, вважаю,
що напередодні виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012
року перед нами постало важливе завдання – обрати дійсно достойного
кандидата, спроможного взятись за
вирішення наболілих питань по нашому округу – Ірпінському регіону та
Києво-Святошинському району. Всім
відомі ті проблеми, з якими сьогодні
живуть мешканці цих міст, сіл та селищ, проте сказати, що розроблені
шляхи їх вирішення – значить не сказати нічого.
Сьогодні я йду на вибори з конкретною метою – вирішити нагальні проблеми нашого регіону та зробити все
можливе, аби ми не відставали за
рівнем соціально-економічного розвитку та рівнем життя населення від
інших регіонів області.
По-перше, необхідне реформування
законодавчої бази з метою наближення її до життя та радикальне спрощення процедур. По-друге, визначення та захист прав власності кожної
людини (а не лише олігархів) – основа
соціально-ринкової економіки.
Структура економіки повинна стати
гнучкою та конкурентною. Чиновник

повинен ефективно працювати на інтереси громадян.
Для цього необхiдно:
• Перейти до ефективної та необтяжливої регуляторної політики –
провести повну інвентаризацію
всіх існуючих дозволів та ліцензій.
• Ввести в дію принцип «мовчазної
згоди».
• Провести реформу системи перевірок та запровадити особисту
відповідальність перевіряючих за
порушення закону.
• Захистити чесну конкуренцію і посилити судовий захист від нечесної конкуренції (рейдерства).
• Забезпечити належне державне
фінансування некомерційної діяльності, яка є фундаментом конкурентоздатності країни – інфраструктури, науки та освіти.
• Зробити державний сектор економіки прозорим та підзвітним.
Головним двигуном економічного
розвитку має стати малий та середній
бізнес, який буде вивільнений з-під
надмірного податкового пресу та регуляторного втручання. Для цього ми
забезпечимо у регіоні:
• Спрощення системи оподаткування, яке буде поєднуватись із рів-

номірним розподілом податкового навантаження між усіма категоріями платників.
• Впровадження системи «єдиного
вікна» у всіх типах відносин між
владою та бізнесом для того, щоб
мінімізувати можливості для корупції та зменшити витрати підприємців. Аналогічна система
буде запроваджена і для швидкої
реєстрації прав власності.
• Повне «перезавантаження» податкової адміністрації – завдяки
набору нових службовців за критеріями професійної та моральноетичної відповідності.
• Функціонування державних органів, спрямоване на узгодження
взаємодії підприємців між собою
та іншими суспільними інтересами – з наголосом на профілактичних заходах щодо дотримання законності.
Впевнений, що завдяки цьому
зможу:
1. Сприяти розвитку великих підприємств і малого підприємництва
2. Активізувати інвестиційну діяльність, щорічно збільшувати обсяги
залучених інвестицій на третину в
регіон

3. Забезпечити своєчасне і повне
отримання пенсіонерами державних соціальних пільг і гарантій,
пільг «дітям війни», «чорнобильцям», малозабезпеченим сім’ям
4. Навести санітарний порядок на
вулицях, укріпити та благоустроїти
берегову та паркову зони, збудувати екологічно безпечний сміттєпереробний завод
5. Ліквідувати заборгованість з виплати заробітної плати та забезпечити належний контроль за охороною праці на підприємствах
6. Постійно приділяти особливу увагу сільському населенню, зокрема: завершити газифікацію і телефонізацію всіх населених пунктів.
Виконати комплексні заходи по
забезпеченню гідних умов життя
нашого населення
7. Об’єднати зусилля влади, керівників, фахівців, просто небайдужих громадян і направити їх на
розвиток міст регіону. Забезпечити законність, демократичність,
справедливість і прозорість намірів і дій влади, не допустити корупції і хабарництва.
Вірю у Вашу підтримку мене та моєї
програми!

Передвиборча програма
кандидата в депутати Верховної Ради України
по одномандатному виборчому округу №95
Цікаленка Юрія Володимировича
«БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»
Щиро переконаний, що кожна година нашого життя – це вдалий час,
щоб робити добро та чинити добрі
справи.
Впевнений, що народний депутат –
це особистість, яка може та повинна
впливати на політику і соціальноекономічний розвиток держави в цілому та, зокрема регіону, інтереси
жителів якого він представляє.
Як людина, котра живе за принципами відповідальності перед виборцями та вірності власному слову, я йду до Верховної Ради України, щоб винести ці чесноти на найвищий рівень служіння українському народові.
Для мене це не порожні слова, а конкретні сторінки мого власного життя.
Як професійний тренер – маю звання
Заслуженого тренера України – переконаний, що тільки гармонійне поєднання фізичного і духовного здоров’я
може стати підґрунтям для виховання цілісних та самодостатніх особистостей.
Як підприємець – очолюю власну будівельну компанію – я будую як зруч-

не житло, так і великі спортивнооздоровчі комплекси, де надаю можливість для безкоштовних занять
спортом дітям Київщини.
Українці споконвіку були працелюбною нацією. На мою думку, кожна
людина має право на роботу та гідну
заробітну плату. Тому як депутат Київської обласної ради відчуваю відповідальність за реалізацію масштабних
соціальних проектів на теренах
Києво-Святошинського району та Київщини і беру в цьому особисту
участь.
Як батько чотирьох дітей розумію необхідність зміцнення в державі інституту сім’ї.
Як віруюча людина сприяю тому, аби
наш регіон зміцнювався духовно.
Впродовж останніх років за моєї підтримки були збудовані та відреставровані храми в різних куточках
Київщини.
Увесь свій досвід та потенціал прагну
спрямувати на виконання головних
завдань, які мені допомогли сформулювати жителі нашого регіону. Зустрічі з ними як депутат Київської обласної ради я проводжу постійно.
Нашими спільними завданнями є:

1. Створення умов для гармонійного
розвитку дітей. Відкриття спортивних секцій. Зробити навчання в
них доступним для дітей з малозабезпечених родин. Підтримка
обдарованої молоді. З цією метою – створення належних умов
для роботи будинків культури, позашкільних навчальних закладів,
шкіл мистецтв.
2. Піднесення престижу та позитивного іміджу України. Створення
умов для патріотичного виховання молоді, збереження історикокультурної спадщини нашого народу.
3. Запровадження програм соціальної підтримки людей похилого
віку. Реальна турбота про реальних людей.
4. Піднесення ролі меценатської діяльності та підтримка її розвитку
на законодавчому рівні. Прагнення робити добро має стати життєвою філософією нових поколінь.
5. Сприяти зростанню інтелектуального потенціалу нації. Талановиті
молоді спеціалісти в галузі освіти,
медицини, науки мають бути належно оцінені державою.

6. Підвищення рівня медичного обслуговування. Створення комфортних умов для роботи медиків.
7. Популяризація здорового способу життя. Бути здоровим та вільним від шкідливих звичок – престижно!
8. Розбудова соціальної інфраструктури населених пунктів нашого регіону. Життя в наших містах та селах має бути комфортним для всіх.
9. Сприяти розширенню повноважень органів місцевого самоврядування. Удосконалення державної політики щодо підтримки молодих сімей і багатодітних родин, вирішення проблеми сирітства та бездоглядності. Від малого до великого. Україна починається з родини.
Вважаю, що ці завдання мені разом з
вами під силу. Адже вже сьогодні я
послідовно працюю над втіленням їх
у життя. Постійний зв’язок зі своїми
виборцями дає мені впевненість у
власних силах. Благополуччя та
здоров’я нації – мета, що надихає
мене на працю.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу №96
Дикої Вікторії Андріївни
Я йду в депутати, щоб подолати хаос.
Основною причиною всіх наших бід
вважаю ігнорування владою, чиновників всіх мастей і рангів Конституції
України і норм законів, а звідси – відсутність будь-якої відповідальності,
порядку і дисципліни.
Головним свої завданням вбачаю негайне втілення в життя Конституції
України. Щоб покращити життя, пропоную:
1. В економіці: селу – державну підтримку!
Виступаю за збереження єдиного фіксованого податку на землю. Всіляко
законодавчо сприятиму забезпеченню доступними довгостроковими
кредитами і відновленню гарантованого держзамовлення. За збалансування і справедливість цін на сільськогосподарську продукцію і техніку,
паливо, добрива.
Для виконання цих завдань потрібно:
1.1.Реформувати існуючу податкову
систему, яка б сприяла виробникам
та малому підприємництву.
Не оподатковувати :
• індивідуальні доходи на рівні прожиткового мінімуму

• прибуток підприємств, що направляється на внутрішні інвестиції;
• відмінити податок на додану вартість;
1.2. Провести реальну грошову – кредитну форму, спрямовану на розвиток виробництва. Основними механізмами мають стати державні кредити у виробництво, шляхом створення Державного банку розвитку.
1.3. З метою сприяння зниженню цін
на ключові ресурси встановити публічний контроль за посередницькою
діяльністю на сировинних та енергетичних ринках.
Зростання виробництва можливе
тільки через збільшення споживання.
Найкращий інвестор – платоспроможний внутрішній споживач!
Пенсія в залежності від стажу та заробітної плати. Мінімальна пенсія та
зарплата повинні бути встановлені не
менше 1,5 прожиткового мінімуму, а
максимальні – більші від мінімальних
в 4 – 5 рази.
2. Соціальний захист :
Вдосконалювати закони, які б дали
можливість повернути всім громадя-

нам (або їх спадкоємцям) вклади в
установах Ощадбанку та Укрдержстраху.
• добиватимусь законодавчого обмеження комунальних платежів
до 5 % сукупного доходу сім’ї.
3. В області державно-правового будівництва :
Перетворити державу в інституцію,
що забезпечує і реально гарантує дотримання конституційних прав і свобод громадян.
У зовнішньополітичній сфері діяльність владних структур на забезпечення національних інтересів і безпеки нашої держави.
Російська федерація – стратегічний
партнер!
У сфері оборони – перехід до професійної армії через 3 роки, а з осені
2013 року скоротити строкову службу
до 3 місяців.
4. Освіта, охорона здоров’я:
Передбачити в державному бюджеті України максимум коштів для цих
потреб. Внести зміни до законів, які
регулюють відносини у сфері охоро-

ни здоров’я, таким чином, щоб визначити обсяг безоплатної медичної
допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я тільки розміром державного фінансування цих закладів від фактичних
потреб. Якщо обсяг фінансування
менший від фактичних потреб, дозволити закладам надавати медичні
послуги населенню на умовах госп
розрахунку.
5. Боротьба зі злочинністю та корупцією:
Законодавчо забезпечувати ефективну діяльність правоохоронних органів
у боротьбі зі злочинністю та корупцією, щоб вони захищали не владу
(часто компоновану) від народу, а навпаки людину від свавілля влади та
розгулу злочинності.
На нашій благодатній землі, разом з
працьовитими і мудрими людьми –
до кращого життя!
Все це можливе тільки з чесною владою!
Вікторія ДИКА

Передвиборча програма кандидата
в народні депутати України
Калюха Дмитра Васильовича
по одномандатному виборчому округу № 96
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 нашого 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 про
поную:
• 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 гіднос-

ті, 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 право
охоронцям – 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
ним своїх зобов’язань, здійснення
ним протизаконних дій.
Шановні виборці!
Всі ВАШІ помисли, побажання, пропозиції – це суттєве доповнення до
моєї передвиборчої програми, яку Я
готовий реалізувати разом з ВАМИ!
Тож спільно оберемо краще життя!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №96
ЗАХАРЧУКА МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА
20 років, що минули з часу відмови
від соціалістичних завоювань, переходу на капіталістичний шлях, показали згубність цього вибору. Замість задекларованої незалежності Україна
опинилася в залежності від держав
«золотого мільярда» і міжнародних
фінансових структур, замість проголошених свободи і демократії – диктатуру кримінально-олігархічних кланів, замість економічного росту і матеріальних достатків – руйнування
практично всіх галузей народного
господарства і масове зубожіння населення, замість духовності – моральне виродження і деградацію.
Наша держава все більше занурюється в кризу, остаточно вбиваючи надії
українців на гідне життя і справедливу владу.
Комуністична партія України пропонує реальну програму виходу з кризи.
У разі свого обрання, у складі фракції
Компартії України, разом з товаришами по партії буду боротися за побудову держави, що забезпечить реалізацію інтересів більшості своїх громадян – трудящих.
Задля цього на законодавчому рівні
потрібно:
• Реформувати систему влади. Вла-

•

•

•

•

•

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

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

• Розвивати рекреаційну сферу.
Впорядкувати місця відпочинку
на р. Десні, інших водоймах;
• Проводити роботу по організації
дозвілля громадян, перш за все
молоді і школярів. Відновити позакласну роботу в школах, роботу
гуртків при будинках культури,
спортивні секції тощо;
• Впорядкувати рух громадського
транспорту в районах, зробити
графіки його руху найбільш комфортними для людей. Відновити,
де в цьому є потреба, рух великомістких автобусів;
• Забезпечити дотримання прав
пільгових категорій пасажирів;
• Домагатися виділення на кожну
сільську раду окремого дільничного інспектора. Сприяти організації громадських структур правопорядку (добровільних народних
дружин);
• Не допускати скорочення медичних і навчальних закладів, закриття клубів і будинків культури
у селах.
Настав час змін!
Час повернути те, що у нас забрали
підлістю і обманом!
ЧАС ПОВЕРНУТИ КРАЇНУ НАРОДУ!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 96
Гаврищука Ярослава володимировича
Головне завдання народного депутата України, якого обрано до вищого
законодавчого органу країни по одномандатному (мажоритарному)
округу – відстоювання інтересів своїх
виборців, захист їх прав.
Тому в разі, якщо виборці округу №
96 висловлять мені довіру і оберуть
депутатом Верховної Ради України,
спрямую всі зусилля перш за все на
вирішення нагальних проблем округу, його мешканців, а саме:
• реалізацію конституційного права
людини на працю та своєчасне
отримання заробітної плати, поступове вирішення питання зайнятості населення шляхом створення нових підприємств
• газифікацію сіл та районів міст, які
входять до округу і досі не підключені до мережі газопостачання, постачання інших видів енергоносіїв, а також системи водопостачання
• поліпшення якості медичного обслуговування та матеріальної бази
лікарень, поліклінік

• створення та впровадження в
життя районних програм підтримки материнства і дитинства, молоді, інвалідів, ветеранів, багатодітних сімей, залучення на виконання таких програм бюджетних та
позабюджетних коштів
• відродження мережі підприємств,
які переробляють сільськогосподарську продукцію, що гарантуватиме працівникам сільського господарства збут їх продукції
• створення дієвої системи кредитування сільськогосподарських підприємств різних форм власностей
• надання пенсіонерам допомоги в
оформленні державних актів на право володіння земельними паями
• вирішення екологічних питань
Завдання Верховної Ради України
бачу в створенні системи законодавства, яка сприятиме розвитку людини, даватиме змогу реалізувати всі
права, визначені Конституцією України, надійно захищатиме ті верстви
населення, які потребують соціальної

допомоги.
У разі обрання народним депутатом
буду підтримувати прийняття лише
таких законодавчих актів, реалізація
яких крок за кроком поліпшуватиме
соціально-економічний рівень життя
наших співвітчизників. Це, в першу
чергу, закони, спрямовані на:
• підвищення реальних доходів громадян України, своєчасну виплату
зарплат і пенсій
• Прийняття законів України про
скасування депутатської надоторканності та скорочення чисельного складу Верховної Ради
• захист вітчизняного виробника,
відродження підприємств, створення нових рабочих місць та повне вирішення проблеми зайнятості населення
• боротьбу з корупцією і хабарництвом у владних структурах, скорочення чисельності бюрократичних інстанцій та чиновників
• зменшення податкового тиску на
вітчизняних виробників та пересічних громадян, спрощення про-

цедури сплати податків
• рішучу боротьбу з кримінальною,
а особливо – з організованою злочинністю, наркоманією та розповсюдженням наркотиків
• підвищення рівня медичного обслуговування та соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та
праці, дітей.
Народний депутат в своїх рішеннях завжди повинен спиратися на думку виборців, якомога швидше реагувати на
їх звернення. У разі обрання буду тісно
співпрацювати з органами місцевого
самоврядування задля вирішення життєвих питань моїх виборців. Зроблю
все від мене залежне, щоб в їх будинках завжди були тепло і світло, щоб
мої земляки мали роботу, своєчасно
отримували заробітну плату, пенсії,
субсидії і були впевнені у завтрашньому дні, у майбутньому своїх дітей.
Шановні виборці! Я завжди виконую
все, що обіцяю.
Така моя життєва позиція, яку я займав і займатиму надалі.
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ВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
МИКОЛИ КОХАНІВСЬКОГО
Моя діяльність у Верховній Раді, в
разі обрання мене народним депутатом, буде спрямована на боротьбу
за:
А) відмову України від неефективної
суспільно-економічної моделі, в
основі якої лежить поєднання інтере
сів власників олігархічного капіталу
та корумпованого чиновництва, яка є
прямим наслідком капіталізації політичних впливів партноменклатури
СССР, складовою частиною якого
Україна була до 1991 р.;
Б) запровадження ефективної
суспільно-економічної моделі, яка б
враховувала інтереси всієї української нації.
Головні пункти моєї програми є такими, що підпорядковані загальній ідеї
запровадження в Україні ефективної
суспільно-економічної моделі.
1. Відміна податку на додану вартість (ПДВ), який є одним з найпотужніших джерел корупції і перерозподіляє національні багатства
на користь олігархічного капіталу.
2. Ревізія результатів так званої
«приватизації», починаючи від
1990-х років. Притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у економічно необґрунтова-

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ній передачі об’єктів загальнонародної та комунальної власності
підприємствам інших форм власності. Повернення у державну
власність об’єктів, умови приватизації яких порушені новими власниками.
Удосконалення податкового законодавства у напрямку спрощення
звітності, легалізації накладних
витрат підприємств та зменшення
можливостей тиску податкових
установ на суб’єктів підприємницької діяльності.
Притягнення до відповідальності
винних у розкраданні військового
майна, в тому числі і в попередні
періоди.
Прийняття реалістичних воєнної
та морської доктрин України з
урахуванням її позаблокового статусу та приведення Збройних Сил
України у відповідність до них.
Жорсткі покарання всіх керівників
силових структур, прокуратури,
суду, винних у корупції, несправедливих вироках та тортурах..
Підтримка заходів, спрямованих
на розвиток вітчизняного автобудування.
Захист вітчизняного інформацій-

ного простору введенням системи
мит на продукцію культурноосвітнього призначення зарубіжного походження. Використання
отриманих коштів для виробництва вітчизняної продукції
культурно-освітнього призначення та поповнення бібліотечних
фондів актуальною літературою.
9. Сприяння заходам уряду, спрямованим на розширення зовнішніх
ринків збуту української зернової
продукції та відродження вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування.
10. Сприяння відродженню українського традиційного виробництва
на селі. Запрова-дження мораторію на продаж землі доти, доки в
Україні не буде створено свого соціального прошарку ефективних
власників у сфері сільськогосподарського виробництва.
11. Сприяння заходам уряду, спрямованим на розвиток вітчизняної
портової інфраструктури та вітчизняного військового та цивільного
кораблебудування.
12. Сприяння заходам уряду, спрямованим на якнайширше запровадження ресурсоощадних (у

тому числі й енергоощадних) технологій.
13. Запровадження заходів, спрямованих на ідеологізацію гуманітарної політики держави і її спрямування на розвиток патріотизму і
звільнення свідомості громадян
від впливів антиукраїнської тоталітарної ідеології часів СССР та імперської ідеології часів Російської
імперії.
14. Внесення молодіжної політики до
переліку найпріоритетніших напрямків державної політики. Забезпечення державної підтримки
молодіжних організацій та ініціатив, спрямованих на патріотичне
виховання молоді, засноване на
пошані до традицій боротьби
українського народу за державну
незалежність. Запровадження в
середньоосвітніх закладах уроків
християнської етики та моралі.
15. Лібералізація правил використання зброї з метою забезпечення
права громадянина на захист
здоров’я, життя і власності своїх і
членів своєї родини.
16. Запровадження суду присяжних у
судову практику при розгляді кримінальних справ.

ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ВІД ВО «БАТЬКІВЩИНА»
ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №97
Я, Кищук Олег Євгенович, 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
присягаюся написати заяву про складання депутатських повноважень.
Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які запропонувала Об’єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна влада, Гідне
життя.
Я зроблю все від мене залежне, щоб
звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, усіх політичних в’язнів, припинити політичні репресії.
Кожен громадянин країни достойний
гідного життя, повинен мати можливість працювати і гідно заробляти.
Тому я підтримую Програму стимулювання економіки Об’єднаної опозиції.
Людина має отримувати зарплату,
яка відповідає сучасним потребам:
прожитковий мінімум і мінімальна
заробітна плата будуть доведені до
2400 грн., зарплата бюджетників
буде збільшена щонайменше вдвічі.
Будуть встановлені однакові правила
нарахування пенсій для всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде
залежати від трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.
Ми гарантуємо усім доступність до

якісної, сучасної освіти, встановимо
законом обсяг медичних послуг, які
надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно
бути багатих посадовців, їх пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади будуть скорочені
удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам. Нечесні будуть відповідати за законом.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати
їх. Суддівський корпус буде тотально
очищений. На посади суддів мають
прийти молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я, як і всі мої однодумці по
Об’єднаній опозиції, зроблю все
можливе для захисту української
мови як основи державності. 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:
• Зниження тарифів ЖКГ до економічно обґрунтованих, заборони
необґрунтованого підвищення
• Забезпечити боротьбу з коруп
цією
• Забезпечити медичні установи та
ФАПи необхідними медикаментами та обладнанням
• Підвищити соціальну допомогу
особам, постраждалим від вибуху
на ЧАЕС, повернути вкрадені пільги у всіх малозабезпечених верств
населення
• Реконструювати водопровідні системи та облаштування свердловин в сільській місцевості та будівництво нових бюветів у містах
• Покращувати інфраструктури:
освітлення вулиць, асфальтування
доріг, створення спортивних майданчиків
• Забезпечувати молодь доступним
житлом та можливістю розпочати
власний бізнес
• Забезпечити освітні заклади
комп’ютерним обладнанням та
навчальними підручниками
• Сприяти відміні злочинного закону «Про мову»
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Програма
кандидата в народні депутати України
за одномандатним виборчим округом № 97
Шановні співвітчизники!
Я, Мельник Оксана Миколаївна, 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 вирішила балотуватися до
Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихована 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
добробуту своїх виборців.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та беззаперечний міжнародний авторитет нашої країни.
Переконана, що досягти цього можна
лише шляхом відновлення законності, подолання корупції та наведення

ладу в країні.
Кожна людина має право на вільний
розвиток своєї особистості, якщо при
цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством — цей принцип, закладений Конституцією України, має
стати основним під час визначення
стратегії гуманітарного розвитку нашого регіону.
Гармонійний розвиток людини можливий за умови формування громадянського суспільства, забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків,
свободи віросповідання, свободи слова, культурно-духовних потреб, якісної
освіти та науки, сучасної медицини,
безпечного довкілля, реалізації права
на працю та гарантій соціального захисту. Діти мають бути охоплені різними
формами освіти. Держава має стимулювати утворення нових закладів освіти.
Освіта дасть можливість кожній дитині
оволодіти українською мовою, вивчити
народні традиції, розвинути власну особистість в національній системі освіти.
Держава має забезпечити рівний доступ до високоякісної освіти, що передбачає:

• розроблення сучасних навчальних
програм та їх українознавче наповнення;
• оновлення навчально-методич
ного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів;
• збереження та розвитку мережі
позашкільних навчальних закладів, зокрема в районних центрах,
селах і селищах;
• формування системи виявлення,
добору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної
підтримки.
Важливим завданням є, зокрема, уніфікація підручників з гуманітарних
дисциплін та програм їх викладання
в усіх освітніх закладах.
Необхідно припинити зловживання
чиновників при нарахуванні пенсій та
визначенні розміру соціальних виплат. Пенсії мають бути підвищені.
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. 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 фінансуванням.
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 В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ТЕТЯНИ ФЕДОРІВНИ НЕМЧИНОЇ
В основу своєї програми беру передвиборну програму Соціалістичної
партії України. Її зміст передбачає:
1. Виступлю ініціатором запровадження дієвих заходів для подолання безробіття в Україні, таких
як: реалізація державної та регіональної програм зайнятості; приведення законодавства України у
відповідність до міжнародних
норм; захист внутрішнього ринку
праці; приєднання України до міжнародного ринку праці; забезпечення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності безробітних.
2. Буду сприяти розвитку соціальних
підприємств для захисту звільнених працівників, ми будемо забезпечувати їх роботою в соціальних
проектах, оплатимо їх перенавчання, допомагаючи кожній людині створити свою власну справу,
піклуватися про свою сім’ю і вибрати спосіб виходу на пенсію.
3. Буду виконувати задекларовані
вимоги малого і середнього бізне-

су, підтримаю розробку і прийняття необхідних законопроектів для
вирішення проблем малого та середнього бізнесу. Після виборів
маю наміри допомагати проводити бізнес-форуми в якості майданчика для конструктивного діалогу
між депутатами та бізнессередовищем.
4. Для залучення інвестицій – запровадимо 5-річні канікули від оподаткування на прибуток для створених шляхом прямих інвестицій
нових підприємств та надамо право на поточні 10 років відносити
на затрати кошти, використані підприємством на енергозберігаючі
та екологічні програми.
5. Підтримаю законопроект щодо
зниження цін на комунальні послуги, в першу чергу, на газ та
електроенергію. Український газ –
українському населенню за цінами видобутку!
6. Буду боротися за права соціальнонезахищених верств населення.
При прийнятті бюджету на наступ-

ні роки обов’язково відстоюватиму позицію: законні надбавки
тим, хто потребує соціальної підтримки! Ініційований соціалістами Закон України «Про соціальний захист дітей війни» буде виконуватись!
7. Земля – не товар! Землю у власників паїв (за їх згодою) може купити лише Українська держава.
Підтримаю підготовані проекти
законів, які слід приймати: «Про
Державний земельний банк» та
«Про право оренди землі, як
предмета застави».
8. Добиватимусь проведення реформи місцевого самоврядування.
Зменшення відсотків відрахувань
до держаного бюджету та збільшення фінансування територіальних громад. Запровадження незалежного аудиту для контролю місцевих бюджетів.
9. Відстоюватиму повернення пенсійного віку для жінок 55 років і
для чоловіків – 60 років. Мінімальна пенсія буде встановлюва-

тися на рівні реального споживчого кошика.
10. Для ліквідації корупції внесу законопроекти про розроблення і
здійснення комплексу заходів на
регіональних рівнях, спрямованих
на усунення причин та умов учинення корупційних порушень з залученням широкого кола громадськості.
11. Для сталого соціального розвитку
села підтримаю пропозицію про
безвідсоткові державні кредити
обсягом не менше 2% ВВП на розвиток сіл, сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, відродження пам’яток культури та
національних традицій. Відродимо село – відродимо Україну!
Загальна логіка моїх дій у парламенті
зводитиметься до наступного: система влади в Україні – демократичний
соціалізм, як справжнє «перезавантаження» країни. Так я розумію лад, що
створить нову модель економічного,
соціального та екологічного розвитку
українського суспільства.
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ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ВІД ВО «БАТЬКІВЩИНА»
ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №98
Я, Кушніков Вадим Васильович, 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
присягаюся написати заяву про складання депутатських повноважень.
Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які запропонувала Об’єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна влада, Гідне життя.
Я зроблю все від мене залежне, щоб
звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, усіх політичних в’язнів, припинити політичні репресії.
Кожен громадянин країни достойний
гідного життя, повинен мати можливість працювати і гідно заробляти.
Тому я підтримую Програму стимулювання економіки Об’єднаної опозиції.
Людина має отримувати зарплату,
яка відповідає сучасним потребам:
прожитковий мінімум і мінімальна
заробітна плата будуть доведені до
2400 грн., зарплата бюджетників
буде збільшена щонайменше вдвічі.
Будуть встановлені однакові правила
нарахування пенсій для всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде
залежати від трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.
Ми гарантуємо усім доступність до
якісної, сучасної освіти, встановимо

законом обсяг медичних послуг, які
надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно
бути багатих посадовців, їх пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади будуть скорочені
удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам. Нечесні будуть відповідати за законом.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати
їх. Суддівський корпус буде тотально
очищений. На посади суддів мають
прийти молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я, як і всі мої однодумці по
Об’єднаній опозиції, зроблю все
можливе для захисту української
мови як основи державності. 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 сво-

їми земляками домогтися:
В Яготині та Яготинському районі:
• Освітлення вулиць, в першу чергу
в с. Сотниківка
• Відведення землі під цивілізоване
сміттєзвалище в с. Капустинці
• Недопущення будівництва екологічно небезпечних підприємств
В Переяславі-Хмельницькому та районі:
• Заборони небезпечного розширення сміттєзвалища в с. Велика
Каратуль.
• Початку ремонту, будівництва будинків культури для організації
дозвілля населення
В Борисполі та Бориспільському районі:
• Будівництва Палацу мистецтв в м.
Борисполі
• Ремонту та організації роботи
Центру дозвілля та спорту в с. Лебедин
• В Згурівці та Згурівському районі:
• Будівництва Будинку культури та
автостанції в Згурівці
• Розробки плану по закриттю складу та утилізації пестицидів
В Броварському районі:
• Роботи над забезпеченням якісною питною водою населення

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №98
Кондратенка Віктора Івановича
Представляючи округ у Верховній
Раді України, я, як народний депутат,
беру на себе зобов’язання виконати
всі пункти своєї програми.
Моя програма роботи у парламенті
складається з чітких цілей та завдань,
які кожний виборець зможе оцінювати впродовж мого перебування депутатом у Верховній Раді України.
Пенсії, соціальні виплати
Головною проблемою поточної системи пенсій та соціальних виплат є неефективне використання коштів Пенсійного фонду та фондів соціальних
гарантій. Пенсіонери вже давно могли б отримувати більші пенсії, якби
при владі були професійні економісти та фінансисти.
Як народний депутат, я зобов’язуюсь
впливати на уряд України та змушувати його збільшувати соціальні виплати у 2-3 рази через ефективне фінансове управління соціальними
фондами
Розвиток малого та середнього бізнесу
Приватні підприємці—це основа економіки Україні. Їх тяжка праця дозволяє створювати роботу для більшості
українців та їхні податки ідуть на виплати пенсій та реалізацію соціальних програм.

Як депутат Верховної Ради України я
буду створювати такі закони, які дозволять приватним підприємцям
спростити їх діяльність та зацікавлять
працювати чесно та прозоро.
Зменшення комунальних платежів
У світі вже давно використовують технології, які дозволяють замінити дорогі газ та мазут у системі житловокомунального господарства. Дешеве
пальне дозволить зменшити витрати
громадян на гарячу воду та опалення.
Зобов’язуюсь сприяти впровадженню
подібних технологій у населених
пунктах 98 округу.
Захист прав підприємців
Без захисту майнових прав підприємців неможливий розвиток економіки,
а значить не буде нових робочих
місць.
Як депутат Верховної Ради я буду
створювати закони, які змусять чиновників опікатись проблемами підприємців та їх працівників. А також за
допомогою статусу народного депутата буду викривати та оприлюднювати ганебні явища тиску на підприємців.
Медицина
Кожний громадянин України має пра-

во на якісне та своєчасне медичне
обслуговування. Піклування про
здоров’я нації — є святим обов’язком
держави.
Як депутат Верховної Ради України
зобов’язуюсь створювати всі необхідні умови для збільшення видатків на
медичну сферу, в тому числі створюючи необхідні законопроекти та
впливаючи на уряд, користуючись
своїм статусом.
Екологія
Своїм обов’язком вважаю довести до
логічного завершення питання про
будівництво заводу з переробки сміття та заводу очисних споруд. Ці заводи позитивно вплинуть не тільки на
екологію району, але й інших населених пунктів, які входять у 98 округ.
Маючи повноваження депутата буду
всіляко сприяти вирішенню всіх питань, пов’язаних із будівництвом
очисних заводів.
Фінансування шкіл
Впровадження нових інформаційних
технологій та вивчення іноземних
мов дозволить нашим дітям вчитись
краще та бути на одному рівні із своїми однолітками у інших куточках світу. А головне, наші діти зможуть
отримувати кращу роботу та заробля-

ти більше грошей.
Як народний депутат, я працюватиму
над такими законопроектами, які
змусять уряд витрачати більше коштів на обладнання шкіл сучасними
інформаційними технологіями та
створять умови для залучення інвесторів.
Дороги
Українські дороги—це вже давно не
анекдот, ТОМУ ЩО вже давно не
смішно. Як представник округу у Верховній Раді буду відстоювати інтереси регіону у питаннях фінансування,
будівництва та контролю за будівництвом та ремонтом доріг.
Обіцяю, що протягом мого депутатства 90% доріг у окрузі буде відновлено та відремонтовано.
Боротьба з корупцією
В Україні коріння корупційного зла
лежить не тільки серед керівництва
держави, але й у правозахисній системі.
Як народний депутат, я буду використовувати свій статус для впливу на
будь-яку ситуацію, в якій громадяни
України опиняться сам на сам із свавіллям правоохоронних органів.
10.08.2012 р. Кондратенко В.І.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Кандидата в народні депутати Верховної Ради України по одномандатному виборчому округу №98
CЕРГІЯ МІЩЕНКА
Про себе:
Я, юрист та правозахисник Сергій Міщенко, все життя займаюсь захистом
людей та інтересів своєї країни. За
час роботи у Верховній Раді робив
все, щоб виправдати великий мандат
довіри громадян.
Україна переживає важкі часи, коли
інтереси простих людей треба відстоювати. Це – прямий обов’язок депутата Верховної Ради. Моє коріння тут,
на Київщині, і я хочу захищати людей,
що живуть на моїй батьківщині.
Є ТАКА ПРОФЕСІЯ –
ЛЮДЕЙ ЗАХИЩАТИ!
Сергій Міщенко пропонує:
1. «Закони мають працювати на звичайних людей»
Проблема
Ті закони, що зараз приймає Верховна
Рада, у переважній більшості спрямовані на збагачення олігархічних кланів
та фінансових груп. Звичайна людина
лише отримує збільшення податків,
пенсійного віку, здорожчання життя та
зневіру у справедливість.
Розв’язання
Запровадження особистого голосування серед депутатів, зняття недоторканності з депутатів та президента, створення незалежної судової гіл-

ки влади. Як правник я знаю, як це
зробити.
Поширення правових знань серед
громадян. Відкрити школу «Молодого юриста» для школярів та студентів,
в якій викладатимуть фахівці з найкращих навчальних закладів України.
2. «Українська правозахисна
фундація»
Проблема
Свої права треба не тільки знати, а й
вміти їх захищати. Далеко не всі
люди можуть це зробити самі, і тому
потребують допомоги фахівців, якими мають бути перш за все їх народні
депутати. В Україні 63% людей не
знають, хто є їх депутат!
Розв’язання
Моя мета створити потужну систему
правового захисту населення в окрузі. «Українська правозахисна фундація» та мої приймальні успішно допомагали людям останніх п’ять років захищати свої права на гідне життя.
3. «Землю – людям!»
Проблема
Земельна реформа в Україні не призвела до реальної і повної передачі
землі в приватну власність тим, хто
на ній працює. Існує нагальна потре-

ба у врегулюванні правових непорозумінь, пов’язаних із отриманням
землі у приватну власність.
Розв’язання
Безпосередня правова допомога населенню та законодавчі ініціативи.
Завдяки роботі моїх юристів мешканці с. Щасливе отримали належну їм
по закону землю. Я є одним з ідеологів програми спрощення процедури
видачі земельних актів на землю для
селян. Всього жителі Бориспільського, Броварського, ПереяславХмельницького, Яготинського та Згурівського районів отримали понад
10000 актів за цією програмою. Надалі зобов’язуюся, щоб кожна людина
на нашому окрузі отримала належний їй по закону земельний акт.
4. «Соціальна спрямованість
бюджету»
Проблема
Багато разів мені доводилось особисто допомагати дітям, інвалідам, малозабезпеченим. Знаю як важлива
своєчасно надана допомога. Все це
від недофінансування соціальних
програм для жителів села. Один працюючий мешканець Київщини утримує одного непрацездатного – пенсіонера або дитину.

Розв’язання
Добитися збільшення фінансування
соціальних програм в сфері медицини та освіти через справедливий перерозподіл коштів між центральним
та місцевими бюджетами. Ініціювати
законопроект, згідно з яким 3% зібраних податків мають направлятись на
підвищення пенсій.
5. «Наша Київщина»
Проблема
Інфраструктура регіону застаріла. Зношені дороги, трубопроводи, очисні споруди,
системи водопостачання, не вистачає
місць у дитячих садочках, потребують ремонту сільські амбулаторії та школи.
Розв’язання
Залучення субвенцій з державного
бюджету на розвиток регіону. Створення сприятливих законодавчих
умов для інвесторів та благодійників.
Мною надані пропозиції до Державного
бюджету України на 2012 рік, якими враховані потреби громад Бориспільського,
Переяслав-Хмельницького, Яготинського
та Згурівського районів. Для Броварського району це буде зроблено за підсумками виконання бюджету за 9 місяців 2012
року. Буду робити це й надалі.
03 серпня 2012 р.
_____________________ Міщенко С.Г.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 98
Нечидюк Алли Корніївни
Головним вважаю: підвищення життєвого рівня громадян, консолідацію
політичних сил суспільства, посилення ролі і повноважень регіонів.
З цією метою буду:
Добиватися створення демократичної парламентської більшості для
плідної законотворчої діяльності.
Впроваджувати адміністративну реформу заради чіткого розподілу повноважень усіх гілок влади, відповідальності її перед народом, підвищення ролі органів місцевого самоврядування.
Сприяти прийняттю першочергових
законів – про пенсійне забезпечення,
охорону здоров’я, судоустрій та зменшення податків.
Продовжувати реформування на селі,
домагатися підвищення орендної
плати за землю; забезпечувати поєднання аграрного, промислового та фі-

Час Київщини

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

нансового секторів у ефективну господарську інфраструктуру, утворення
земельного банку, доступності кредитів, розвитку переробного комплексу сільгосппродукції.
Підтримувати економічне партнерство з Росією та країнами СНД.
Захищати вітчизняного товаровиробника, сприяти розвитку внутрішнього
ринку.
Добиватися збалансованої цінової
політики, державного регулювання
цін на товари і послуги.
Домагатися підвищення пенсій, які б
залежали від стажу роботи, умов праці, зарплати, та відповідали б прожитковому рівню.
Стояти на захисті прав ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних
сімей. Зроблю все для спрощення
процедури отримання субсидій.
Рішуче боротися із заборгованістю та

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
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несвоєчасною виплатою заробітної
плати. Це – ганьба керівникам підприємств та виконавчій владі. Для захисту Вашого конституційного права
буду домагатися звільнення таких керівників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Сприяти поверненню грошових заощаджень, їх реструктуризації, включаючи розрахунки за комунальні та соціальні послуги, придбання товарів.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створення нових робочих місць, першочергове працевлаштування молоді, жінок,
одиноких матерів та сиріт; підвищення соціального захисту безробітних.
Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування,
розвитку страхової медицини, створення амбулаторій сімейного лікаря.

Зміцнення матеріальної бази шкіл та
дошкільних закладів, факультету безкоштовної довузівської підготовки;
відкриття комп’ютерних класів;
Будівництво артезіанських та побутових свердловин, ремонт водогонів.
Проведення ремонту житлових та комунальних споруд, перш за все за рахунок колишніх власників, які не виконали умов передачі житла радам.
Виконання програми будівництва і
ремонту доріг округу; чітка організація мережі автобусного сполучення.
Оздоровлення екології регіону, усунення шкідливих виробництв, закриття звалища у місті Борисполі.
Підвищення ефективності роботи органів міліції, особливо з профілактики
злочинності серед неповнолітніх, у
боротьбі з відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому середовищі.
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