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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПАРТIЇ ПЕНСIОНЕРIВ УКРАЇНИ
Партія Пенсіонерів України (ППУ) –
добровільне політичне об’єднання
громадян України, пенсіонерів, ветеранів праці та учасників Великої Віт
чизняної війни, інвалідів, соціально
незахищених груп населення.
ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ДIЯЛЬНОСТI
ППУ Є:
• створення справедливого демократичного суспільства, процвітання держави та добробуту громадян;
• сприяння становленню ефективної національної економіки, цивілізованих суспільних відносин;
• впровадження ефективно діючої
системи соціального захисту та забезпечення законних прав та
iнтересiв найбiльш незахищених
верств населення.
• мобілізацiя всіх сил суспільства
задля ліквідації бідності як соціального явища;
• залучення представників старших
поколінь до здійснення державної
політики, формування органів
влади, місцевого та регіонального
самоврядування.
ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ.
Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю українського народу. Тому вона виступає:
• проти кланово-олігархічних методів відстоювання егоїстичних індивідуальних чи вузько корпоративних інтересів;
• проти прискореного, неприпустимого і небезпечного матеріального
розшарування суспільства, посилення економічної прірви між незначною кількістю багатих і тоталь
но-злиденною масою народу.
Партія Пенсіонерів України підтримує
діючу Конституцію України, виходячи
з розуміння демократичної держави
як надійного політичного механізму
для урівноваження та узгодження інтересів різних соціальних, етнічних,
професійних, культурних, релігійних,
територіальних та інших верств і груп
КЛЮЧОВI IДЕОЛОГIЧНI ОРIЄНТИРИ
ПАРТIЇ:
• незалежність і суверенність України як держави;
• прагматизм і свобода в політиці та
економіці;
• реальний патріотизм;
• національна солідарність;
• соціальний захист тих, хто цього
потребує.

Ми маємо велику кількість своїх членів і багатий досвід, що спирається на
авторитет, мудрість народу та могутність Української держави. Ніхто не
може прийти до влади без підтримки
простих людей. Ми – джерело влади.
Партія відкрита і для середніх поколінь і для молоді, для тих, кому не
байдуже безправ’я батьків і дідів,
тих, хто піклується про свій завтрашній день, для кого честь і совість не є
пережитками минулого.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Головною метою соціальної політики
Партії Пенсіонерів України є створення вільного, справедливого і соціального суспільства. В ході її реалізації
партія розглядає створення соціальної держави одним з пріоритетів.
Головний пріоритет соціальної політики Партії є ЛЮДИНА. Ми – за побудову такої державної системи, за якої
держава несе відповідальність за гідне життя людей і вільний розвиток
кожного члена суспільства.
Основними пріоритетами соціальної
політики Партія вважає:
• формування українського громадянського суспільства, добробуту
та високої якості життя, соціальної
та національної єдності, солідарності та партнерства;
• забезпечення економічної та правової гарантії реалізації
невід’ємного права кожного домагатися особливого добробуту
власною працею і знанням;
• розвиток соціально орієнтованої
ринкової економіки, створення
необхідних умов, становлення національного ринку праці та споживання;
• формування надійної та ефективної системи соціального захисту
найбільш вразливих верств населення.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Метою національної політики Партії є
всебічне сприяння становленню і
розвитку української нації як Вітчизни
усіх громадян, що пов’язали свою
долю з Україною, її землею, економікою, культурою, державою.
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА.
Партія Пенсіонерів України розуміє,
що майбутнє будь-якої держави – це
її молодь. Від її фізичного і морального здоров’я, енергії та працездатності
залежить доля нашої країни. Створення сильної, впевненої у власному

майбутньому України неможливе без
активної, діяльної, прагматичної молодої генерації.
Партія здійснює комплекс заходів з
метою створення сприятливих умов
для формування свідомої та активної
громадянської позиції молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, орієнтації молоді на
самовизначення та самореалізацію.
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
Одним з важливих напрямків діяльності Партії Пенсіонерів України є
оновлена гуманітарна політика.
Головним змістом національної ідеї
України є побудова суверенної, незалежної, правової, демократичної
держави, в якій праця, знання, талант
людини створюватимуть умови для
самореалізацій кожної особи.
Першочерговими завданнями гуманітарної політики Партія Пенсіонерів
України вважає збільшення частки
національного доходу, спрямованого
на освіту, науку та культуру.
Партія Пенсіонерів України з повагою
ставиться до почуттів віруючих, підтримує свободу віросповідання громадян. Основою суспільної згоди повинні стати невтручання держави у
внутрішньоцерковні та міжконфесійні
справи, однакове ставлення до всіх
канонічних конфесій, повага до традиційних вірувань України, сприяння
консолідації православ’я. Ми виходимо з того, що участь церкви у
суспільно-політичних процесах може
здійснюватись у таких напрямках, як
інтеграція суспільства, затвердження
ідеалів демократії і гуманізму, виховання поваги і терпимості до різних
поглядів, почуттів і вірувань, сприяння розвитку традицій, культури, мови
українського народу, рух за екологію,
питання милосердя, доброчинності,
соціального захисту громадян.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
Складовою частиною політичного та
економічного курсу Партії Пенсіонерів України є екологічні цінності. Партія виступає за безумовне екологічне
відродження України, як за одну з
найважливіших частин вирішення
проблем збереження генофонду
українського народу.
Важливою складовою частиною екологічної політики держави мають стати конкретні заходи, спрямовані на
зменшення забруднення водних джерел, атмосферного повітря, збере-

ження і захист лісів, протидію деградації земель.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Партія Пенсіонерів України розглядає
національну безпеку як систему політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних, культурноідеологічних, екологічних, військових
заходів та засобів захисту життєвоважливих інтересів українського суспільства, окремих його громадян, держави, державних кордонів, територіальної цілісності, національного ринку, культурних цінностей від внутрішньої і зовнішньої загроз, як стан держави, що дає змогу зберегти свій суверенітет і цілісність, виступати самостійним суб’єктом міжнародних відносин.
Політика Партії базується на концепції національної безпеки, в якій віддається пріоритет не стільки військовим факторами, скільки засобам поступового перетворення системи національної безпеки України в дійову
складову загальної безпеки, зусиль
світової спільноти, спрямованих на
збереження миру, демілітаризацію,
демократизацію й гуманізацію міжнародних відносин.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Наша Програма – це програма професіоналів та прагматиків, які знають,
що і як треба робити для відродження і процвітання України.
Усвідомлюючи свою відповідальність
перед українським суспільством, перед минулим і майбутнім українського народу і держави, Партія неухильно та послідовно вдосконалюватиме
форми та методи своєї роботи, утверджуватиме в українському суспільстві
принципи гармонійного соціального
партнерства, взаємодопомоги і
солідарностi.
Україна має нелегку історичну долю.
Сьогодні вона стоїть на порозі визначального майбутнього рубежу, з якого
ми або подолаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, відповідальними й рішучими діями, або
скотимося до масштабних соціальних
деструкцій, до втрати державної незалежності та залишимося на узбіччі
історичного розвитку цивілізації.
Україна має бути й буде серед найрозвиненіших держав світу!!!
Голова Партії Пенсіонерів України
Петросян А.Д.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАША УКРАЇНА»
«УКРАЇНА НА ВІКИ!»
Українська національна демократія,
що об’єдналася у лавах патріотичних
сил «Наша Україна», продовжує ідею
та діяльність борців за волю України,
шестидесятників, Народної Ради у
Верховній Раді I скликання, Майдану
свободи 2004 року.
Це можливо за таких умов:
• цілісна нація, єдина державна
мова;
• демократична правова держава;
• розвинене громадянське суспільство;
• європейський вибір, євроатлантична безпека;
• єдина Українська помісна церква
як символ духовної єдності та гідності народу;
• конкурентна економіка, національний виробник, потужний середній клас;
• подолання корупції, соціальний
захист громадян.
ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА
Ми прагнемо змінити не лише діючу
владу, але й діючу систему влади.
Нинішня владна коаліція Партії регіонів та комуністів знищує здобутки
української демократії. Україна все
більше скочується на шлях авторитарної держави.
Це уже призвело Україну до міжнародної ізоляції, спричинило відтік інвестицій з країни, масштабне безконтрольне розкрадання бюджетних
коштів, зубожіння більшості українських громадян.
Змінити ситуацію можна тільки змінивши діючу владу та змінивши діючу систему влади.
Під цим розуміємо застосування механізмів, які унеможливлять узурпацію влади на будь-якому рівні та забезпечать відновлення реального народовладдя.
У зв’язку з цим пропонуємо:
• розмежування та децентралізація
владних повноважень між Президентом України, Урядом, владою
на місцях, громадськими і неурядовими організаціями та громадянами;
• вибори народних депутатів Україна за відкритими списками;
• формування Уряду парламентською більшістю, а не Президентом;
• запровадження виключно персонального голосування кожним депутатом Верховної Ради;
• гарантії прав опозиції мають реалізовуватися через її присутність у
керівництві парламенту, комітетах
ВРУ, представницьких органах
влади на місцях; надання опозиції
гарантованого часу в ЗМІ;

• передача значної частини функцій
для самореалізації безпосередньо громадянам та громадським
організаціям; органам самоврядування
• системне сприяння створенню інститутів громадянського суспільства та посилення їхньої ролі у політичному житті України.
• заборонити політичні партії, що
сповідують авторитаризм та узурпують владу
КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМІКА, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОВАРОВИРОБНИК
Головним напрямком своєї діяльності
у економічній сфері «Наша Україна»
бачить:
• повернення до політики створення робочих місць через введення
системи планування потреб у спеціалістах;
• підтримка українського виробника, сприяння його діяльності в
Україні та за кордоном
• повернення довіри з боку інвесторів та зняття економічної блокади
України;
• демонополізація та дерегуляція
економіки;
• розвиток середнього класу та
його важливої складової – малого
та середнього підприємництва;
• мотивація та підтримка ділової
ініціативи громадян;
• реформа бюджетної системи, запровадження прозорих та ефективних механізмів контролю за
витрачанням бюджетних коштів;
• зменшення кількості існуючих податків до семи, радикальне спрощення податкової звітності;
Аграрний комплекс
Аграрний комплекс України – стратегічний сектор нашої економіки. Його
розвиток забезпечить продовольчу
безпеку, робочі місця у сільській місцевості, притік валютних надходжень
та інвестицій.
Фундаментальним питанням розвитку аграрного комплексу України є питання землі. Ми переконані, що земля має належати на правах власності
лише громадянам України. Ми за
продовження мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення, у зв’язку з існуванням загрози її спекулятивного відчуження.
Збережемо українське село – змінимо пріоритети державної підтримки,
від агрохолдингу до селянинаодноосібника, дрібного та середнього товаровиробника.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Для зміцнення національної безпеки
держави пропонуємо:
• збереження статусу української

•
•
•

•

мови як єдиної державної і державна підтримка та повага до розвитку мов національних меншин;
вступ до Європейського Союзу та
НАТО;
денонсацію «харківських угод»; та
угод з Росією по газу
забезпечення енергетичної незалежності України через диверсифікацію шляхів енергопостачання,
альтернативних джерел енергії,
енергозбереження;
дієва програма забезпечення населення якісною питною водою.

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
У країні катастрофічно зростає кількість зубожілих громадян, і одночасно росте кількість мільйонерів, мільярдерів та їхні статки. Цей парадокс становить серйозний суспільний
виклик і має бути подоланий.
Наша політична сила у своїй діяльності відродить і продовжить гуманітарну політику та соціальний захист
громадян, що проводився в часи президентства Ющенка, а саме:
• буде відновлено справедливий
безкорупційний доступ молоді до
усіх рівнів освіти;
• ми запровадимо соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством;
• ми введемо гарантовані стандарти надання медичної допомоги
населенню, запровадимо
загальнообов’язкове медичне соціальне страхування;
• збільшимо допомогу при народженні дитини, а також цільову
допомогу багатодітним родинам,
сиротам, інвалідам, малозабезпеченим категоріям населення;
• чорнобильці та афганці замість
принижень отримають дієвий соціальний захист;
• ми продовжимо започатковані нашими урядами програми житлового будівництва, зокрема будівництва доступного житла, будівництва на селі, молодіжного будівництва;
• ми ініціюватимемо початок справедливої пенсійної реформи за
системою персоніфікованого накопичення пенсій та систему кредитування населення;
• ми повернемо повагу та суспільний авторитет лікарю, вчителю,
фермеру, українському господарю, кожній людині чесної праці.
Духовність
Духовний злет Українського народу
має здійснюватися на національних
традиціях, звичаях, культурі. Одне
крило – українська мова як єдина
державна мова, якою має володіти

кожен громадянин України, незалежно від місця свого народження. Друге
крило – єдина Українська Помісна
Православна церква, утвердження
якої є визначальним чинником духовної єдності та гідності народу.
Це можливо за таких умов:
• всебічного сприяння становленню
дієвого інституту сім’ї, української
родини;
• забезпечення, починаючи з дитячого садка, умов для вивчення дітьми
своєї історії, культури, звичаїв;
• захист культурно-духовного та інформаційного простору України;
• підтримка на законодавчому рівні
розвитку українського національного продукту: української книги,
українського кіно, театру, музики;
• прийняття закону «Про меценатство».
ПРАВОПОРЯДОК ТА ПРАВОСУДДЯ
Забезпечення правового порядку в
державі вимагає демонтажу старої
системи правоохоронних органів. Наріжним каменем реформи усієї правоохоронної сфери є повернення довіри до судової влади.
Тому, «Наша Україна» домагати
меться:
• позбавити прокуратуру функції
загального нагляду та ведення
слідства;
• децентралізувати МВС, утворивши
муніципальну міліцію та поліцію
загальнодержавного значення;
• утворити Національне бюро розслідувань як окремий орган, що
не входить до складу Уряду;
• ліквідувати право першого призначення суддів Президентом,
підняти вік кандидатів на посади
суддів до 29 років;
• запровадити інститут мирових
суддів;
• забезпечити самостійне формування Вищої Ради Юстиції суддівським самоврядуванням без осіб,
що займають політичні посади;
• декриміналізувати статті законодавства, які не мають карного характеру.
НАША МЕТА
Збудувати Україну незалежною,
національною, правовою, соціальною
державою та повернути її на шлях демократичного розвитку. Назавжди
ліквідувати в Україні будь-які передумови та спроби повернення до минулого, до авторитаризму та комунізму.
Наш стратегічний шлях – до цивілізованої Європи та світового співтовариства. Тільки в такий спосіб буде забезпечено процвітання України та добробут Українського народу. Тільки
тоді відбудеться Україна на віки!
Програма схвалена XI З’їздом політичної партії «Наша Україна»

| ЧАС КИЇВЩИНИ | 20 вересня 2012 3

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!»
10 пріоритетів економічного плану
«НОВА ЕКОНОМІКА – НОВА КРАЇНА»
В Україні змінюються партії у владі,
але не змінюється склад політиків.
Маскуючись за політичними спекуляціями, одні й ті самі обличчя ось уже
двадцять років борються за доступ
до бюджетних ресурсів, забувши про
реальні проблеми – реальних людей.
Наявна економічна модель не забезпечує гідний рівень життя більшості
наших громадян. Тому ми ставимо
перед собою мету – створити в Україні нову економічну модель. Лише відродивши економіку країна рушить
уперед. Побудова нової економіки
має стати національною ідеєю.
Наша головна мета – гідне та безпечне життя кожного українця. Можливість кожного – реалізувати себе у
своїй країні.
Ми ставимо перед собою три основні
завдання:
1. Нова якість політики. Необхідно
привести у політику нове покоління лідерів та побудувати сильну і
ефективну державу, яка визначить
цілі розвитку, підтримуватиме
стратегічні галузі економіки та гарантуватиме високі соціальні
стандарти.
2. Нова економіка. Тільки сучасна,
конкурентоздатна у світі економіка зможе забезпечити українців
високооплачуваними робочими
місцями, а українські родини – високим рівнем доходів. Середня
зарплата на рівні 1000 євро та середня пенсія у 500 євро – реальні
в Україні.
3. Нова якість життя. Добробут кожного громадянина, якість його
життя, впевненість у завтрашньому дні – це ті критерії, за якими
ми оцінюємо ефективність нашої
політики.
Наші пріоритети
1. Підтримка національного виробника.
Держава повинна системно та цілеспрямовано підтримувати вітчизняних виробників.
Ми виступаємо за:
• Державні стимули для модернізації виробництв, технологічного переобладнання та запровадження
передових технологій.
• Спеціальні умови кредитування та
оподаткування для підприємств, що
реалізовують інвестиційні проекти
та створюють нові робочі місця.
• Державну підтримку експортної
експансії не лише великих, а й ма-

лих та середніх виробників, активний захист інтересів українських
виробників за кордоном, просування бренду Made in Ukraine.
2. Поліпшення умов ведення малого
та середнього бізнесу.
Процвітаючий малий та середній бізнес – це резерв стабільності держави. Гнучкий та динамічний за своєю
природою, він пом’якшує коливання
економіки та забезпечує зайнятість
«середнього класу».
Ми виступаємо за:
• Максимальне скорочення бюрократичного апарату. Документообіг та видача довідок мають здійснюватися в електронному вигляді. Наш принцип: «Менше посадовців, більше комп’ютерів».
• Максимальне спрощення системи
оподаткування. Податкова система має стати інструментом розвитку, а не репресій.
• Захист прав власності. Ми усунемо всі можливості використовувати суди і правоохоронні органи
для незаконного відбирання та
захоплення власності.
3. Відродження високотехнологічного виробництва.
Тільки інноваційна економіка, що
спирається на фундаментальну науку,
вищу та професійно-технічну освіту,
виробництво та обслуговування,
здатна вивести Україну з економічного глухого кута.
Ми виступаємо за:
• Державну підтримку пріоритетних
галузей: інформаційні технології,
суднобудування, авіабудування,
машинобудування, приладобудування.
• Створення мережі промислових
парків на базі державних ВНЗ.
• Перенесення в Україну високотехнологічних іноземних виробництв.
4. Створення сучасного сільського
господарства.
У світі поширюється продовольча
криза, зростає попит на харчові продукти. У нас є все, щоб скористатися
цією тенденцією.
Ми виступаємо за:
• Збереження української землі в
українських руках.
• Полегшення доступу сільгоспвиробників до фінансових ресурсів.
• Стимулювання впровадження сучасних технологій виробництва та
переробки, розвиток агропромислових комплексів глибокої переробки для малих та середніх господарств.

5. Ефективна інфраструктура.
Реалізація інфраструктурних проектів
створить додаткові робочі місця та
підніме внутрішній попит на продукцію вітчизняної промисловості.
Ми виступаємо за:
• Державні інвестиції в інфраструктуру, за умов суворого контролю за
використанням бюджетних коштів,
залучення коштів на основі
державно-приватного партнерства.
• Будування шестисмугових магістралей, які з’єднають усі обласні
центри України.
• Реалізацію проектів спорудження
швидкісних пасажирських залізниць «Північ-Південь» та «СхідЗахід». Це кардинально підвищить трудову мобільність та забезпечить інтеграцію країни.
6. Освіта та культура.
Успішність сучасної економіки вимірюється не кількістю сировинних ресурсів та виробничих потужностей, а
кількістю високоосвічених фахівців,
їхньою кваліфікацією та знаннями. Рівень розвитку держави та якість життя в країні безпосередньо пов’язані з
розвитком культури.
Ми виступаємо за:
• Розвиток мережі дошкільних установ як ключового чинника вирівнювання життєвих шансів дітей.
• Відродження спеціальної, технічної та професійної освіти відповідно до потреб розвитку виробничого потенціалу країни за участі
виробників.
• Державну програму освіти впродовж життя, яка дозволить підвищувати кваліфікацію, отримувати
нові знання та навички у відповідності до змін на ринку праці.
• Створення сучасних культурних
центрів у кожному районі, розвиток музеїв та бібліотек, відродження мережі сільських клубів
для забезпечення доступу громадян до культурних ресурсів,
комп’ютеризацію культурної спадщини.
7. Якісна медицина для всіх.
Здоров’я нації має стати пріоритетним напрямком майбутньої державної політики в Україні. Не руйнуючи
теперішню систему охорони здоров’я
у країні, ми сформуємо нові принципи організації медичної галузі.
Ми виступаємо за:
• Зміщення акценту із госпіталізації
на профілактику. Спираючись на
профілактичну медицину, приділятимемо особливу увагу соціально небезпечним захворюванням

(серцево-судинної системи, онкологічним, ВІЛ-СНІД, туберкульозу), впровадимо обов’язкову диспансеризацію.
• Гарантовану безкоштовну медичну допомогу соціально незахищеним верствам населення (діти, інваліди, пенсіонери, безробітні).
• Кардинальне поліпшення якості
медицини на засадах державноприватного партнерства.
8. Фізкультура та спорт – здоров’я
нації.
Без якісної та доступної інфраструктури для занять фізкультурою та спортом – нам не відродити країну.
Ми виступаємо за:
• Скорочення споживання алкоголю, тютюну та наркотиків шляхом
створення умов для здорового
способу життя.
• Відновлення фізкультурного руху
та системи фізичного виховання
дітей раннього шкільного віку.
• Відновлення мереж дитячоюнацьких шкіл, безкоштовних
спортивних секцій.
• Будівництво фізкультурнооздоровчих комплексів у кожному
районі країни.
9. Соціальна справедливість.
Гідне життя поєднує в собі відчуття
безпеки та захищеності, впевненість
у завтрашньому дні, здорову та забезпечену старість, розмаїття варіантів життєвого вибору.
Ми виступаємо за:
• Збільшення мінімальних пенсій та
зарплат удвічі.
• Введення податку на операції з
офшорними компаніями.
• Соціальну відповідальність великого капіталу: багаті повинні платити більше податків, ніж бідні.
10. Підвищення стандартів життя у
регіонах.
Сьогодні фінанси та виробничі потужності сконцентровані у мегаполісах, а
мешканцям малих міст набагато
складніше отримати високооплачувану роботу, якісне медичне обслуговування, дати своїм дітям сучасну освіту.
Ми виступаємо за:
• Децентралізацію бюджетної політики.
• Обов’язкову реєстрацію великих
підприємств за місцем розташування виробничих потужностей.
Податки мають платитися там, де
нагромаджується прибуток.
• Цільову державну програму розвитку малих міст України.
Голова Партії Королевська Н.Ю.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВА ПОЛІТИКА»
Наша мета – зробити Україну потужною сучасною державою з передовою економікою. Країною, якою пишатимемося ми, українці, і яку поважатиме світ.
Державі — сучасну, міцну та ефективну владу.
Суспільству — дієвий контроль за
владою.
Громадянину — можливість самореалізації, високу якість життя.
НОВА ПОЛІТИКА –
НОВА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!

тивної взаємодії в ланцюгу
«освіта-наука – інновації-виробницт
во», підвищення соціального статусу
педагога.

ДОСТОЙНА РОБОТА ТА ЗАРПЛАТА
Можливість самореалізації для кожного громадянина: створення нових
робочих місць, правове закріплення
державних гарантій першого робочого місця для молоді та робочого місця для людей старшого віку, які продовжують працювати; заохочувальні
стимули для тих, хто створює робочі
місця.

ДОСТОЙНА ПЕНСІЯ
Введення в дію трирівневої пенсійної
системи: поєднання солідарної і накопичувальної систем та добровільного пенсійного страхування. Людина
має право самостійно визначати свій
рівень пенсійного забезпечення.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ – ЄДИНА ДЛЯ ВСІХ
Cтворення адресної системи соціальної підтримки для тих, хто її дійсно
потребує.
ЯКІСНА ОСВІТА
Формування держзамовлення в вузах, виходячи з перспектив розвитку
економіки, створення умов для ефек-

МІЦНА РОДИНА
Підтримка народжуваності, розширення практики надання пільгових
житлових кредитів молодим сім’ям,
створення багаторівневої системи
адресної допомоги багатодітним
сім’ям та родинам, що виховують неповнолітніх дітей і дітей-інвалідів.

ДОСТУПНА І ЯКІСНА МЕДИЦИНА
Гнучке поєднання безкоштовної та
страхової форм медичного обслуговування, наближення сучасних медичних послуг до кожного населеного пункту, до кожної людини.
ЗАХИСТ СПОЖИВАЧА
Недопущення на ринок неякісних товарів та послуг, несумлінної конкуренції і монопольних цін, вирішення
екологічних проблем регіонів.

НОВА ПОЛІТИКА – ПОЛІТИКА ДОВІРИ
Наші пріоритети:
• зміцнення громадського контролю над владою;
• відкликання депутатів, які не
справдили довіри людей;
• широке суспільне обговорення
всіх державних рішень, що стосуються кожного;
• проведення референдумів з гострих суспільних питань.
ЯКІСНЕ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Наші пріоритети:
• стимулювання розвитку сучасного
високотехнологічного промислового та аграрного виробництва;
• розвиток економіки регіонів через державну адресну підтримку
підприємств, що використовують
місцеві конкурентні переваги;
• формування науково-технічних
кластерів;
• створення регіональної системи
постійної професійної перепідготовки кадрів;
• надання окремої уваги підготовці
фахівців для шостого технологічного укладу, насамперед — у галузі нано- та біотехнологій, інформаційних технологій, сучасного
матеріалознавства та мікроелектроніки;
• підтримка великих та малих висо-

комеханізованих сільськогосподарських підприємств;
• випереджальна державна підтримка розвитку науки та освіти.
УКРАЇНА — РІВНОПРАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПАРТНЕР
Наші пріоритети:
• твердість та послідовність у відстоюванні національних інтересів;
• рівноправні, взаємовигідні відносини з Російською Федерацією та
Співдружністю Незалежних Держав;
• розвиток стратегічного партнерства з країнами Європейського
Союзу та США;
• економічне і науковотехнологічне співробітництво з
новими лідерами в світі.
Ми закликаємо всіх, хто виступає за
прагматизм, відповідальність та чесність в політиці, підтримати прагнення нашої партії модернізувати українську державу.
«НОВА ПОЛІТИКА» –
ПАРТІЯ НОВОГО ЧАСУ, НОВИХ ІДЕЙ,
НОВОЇ УКРАЇНИ!
Голова Політичної партії
«Нова політика» В. П. Семиноженко
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Передвиборча програма
кандидата у народні депутати
в одномандатному виборчому окрузі
Коверди Вадима Миколайовича
Майбутнє країни – у розбудові кожного міста, кожного села
Я, Коверда Вадим Миколайович,
щиро вболіваю за майбутнє Білої
Церкви, оскільки чітко знаю ті проблеми, які існують у місті і бачу шляхи їхнього вирішення. Ці проблеми
необхідно вирішувати не лише на
місцевому, а й на загальнодержавному рівні. Тому прийняв важливе рішення балотуватися в депутати Верховної Ради, аби реально впливати
на подальшу долю рідного міста і
вашу долю, шановні мої земляки.
Можливо для когось обрання народним депутатом – це чергова сходинка
по шляху кар’єрного росту чи метод
задоволення власних амбіцій. Для
мене це – можливість максимально
попрацювати на благо всієї країни і
Білої Церкви, оскільки вважаю, що
майбутнє країни – у розбудові кожного міста, кожного села.
Твердо переконаний, що поступальний розвиток України – в реальному
втіленні основ Програми Президента
України «Україна для людей!», що
спрямована на підвищення життєвого рівня громадян, консолідацію по-

літичних сил суспільства, посилення
ролі і повноважень регіонів.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та беззаперечний міжнародний авторитет нашої країни, а досягти цього можна
лише шляхом відновлення законності, подолання корупції та розвитку
економіки.
Економічна політика влади має ґрунтуватися на принципах свободи підприємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі
здійснення ними визначених законом зобов’язань перед суспільством,
мають додатково стимулюватися
шляхом застосування відповідних інструментів державного регулювання.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики.
Податкові пільги та інші заохочувальні заходи мають застосовуватися для
всіх підприємств, діяльність яких
сприяє зміцненню глобальної конкурентоспроможності України. Державні інвестиції повинні спрямовуватися
лише у проекти, які стануть каталіза-

торами економічного зростання відповідних галузей чи територій.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адресності матеріальної допомоги, монетизації та систематизації всіх пільг.
Пенсії мають бути підвищені до рівня
80% середньої заробітної плати, а їхній розмір повинен встановлюватися
відповідно до заслуг людини.
Працівники бюджетної сфери повин
ні отримувати заробітну плату на рівні середньої по промисловості,
обов’язково одержувати соціальне
житло, яке переходитиме у їхню власність після 15-річного стажу роботи
на відповідних посадах.
Допомога на дітей має бути збільшена у 2 рази.
Держава має гарантувати безкоштовну та якісну середню освіту, а також
забезпечити всі родини з дітьми місцями у дитячих садочках.
Варто акцентувати увагу на подоланні мовних конфліктів, створюючи
умови для розвитку регіональних
мов та мов національних меншин.
Сфери науки та культури мають бути
забезпечені цільовим бюджетним фі-

нансуванням, відповідні статті бюджети мають бути захищені від секвестру.
Євроінтеграція має бути основою зовнішньоекономічної політики України. Будуючи двосторонні стосунки з
іншими країнами на засадах взаємної
поваги та взаємовигідного співробітництва, Україна має позиціонуватися
як нейтральна та позаблокова держава, оскільки даний статус гарантує
безпеку людини і громадянина.
Збройні сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недоторканність державного суверенітету нашої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та ліквідації наслідків екологічних катастроф, що стали результатом недбалості влади та хижацького господарювання.
В якості народного депутата України
я зобов’язуюсь досягнути відповідних перетворень та змінити життя
українців на краще.
30 липня 2012 /В.М. Коверда/

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України по одномандатному
виборчому округу №90 Київської області
ЗОЗУЛІ РУСЛАНА ПЕТРОВИЧА
Розвинуте та міцне вітчизняне виробництво – запорука нашої впевненості
у майбутньому!
Шановні виборці!
Разом з вами ми набули досвіду розбудови власними силами нашого славетного міста. Слід визнати, що АТ
«РОСАВА» – візитна картка нашого
міста, бюджетоутворююче підприємство, завдяки якому підтримується
інфраструктура міста Біла Церква.
Останні роки ми постійно беремо
участь у соціально-культурних проектах міста та Київській області. Однак,
як вказує досвід нашої держави, стабільний розвиток економіки регіону
неможливий без представництва у
законодавчій владі. Повністю усвідомлюючи свою моральну та громадянську відповідальність перед
Вами, вважаю справою честі і гідності
продовжити відстоювати інтереси регіону у Верховній Раді.
Для розвитку регіону:
• Створити Благодійний фонд
«Росава» на території міста Біла
Церква;
• Запровадити фінансування програми «Соціальна медицина» з
метою технічного переобладнання медичних закладів регіону;

• Запровадити фінансування програми «Оновлене місто» з метою
технічного переобладнання шкіл
та дитячих садочків на території
регіону;
• Продовжити фінансування програми «Подяка ветеранам та першопрохідцям»;
• Продовжити фінансування програми «Соціальний автобус» та залучитись до впровадження тролейбусного сполучення вулицями
нашого міста;
• Продовжити підтримку конкурсними грантами та стипендіями навчання обдарованої молоді округу;
• Продовжити матеріальну підтримку дитячих притулків, притулків для людей похилого віку та інвалідів;
• Продовжити фінансову підтримку
духовних, спортивних та культурних осередків регіону тощо;
• Створити Громадську організацію
«Росичі за справедливість» для
контролю використання бюджетних коштів міста та виконання соціальних програм.
Для всієї країни
Усвідомлюючи відповідальність за
майбутнє країни в цілому, вважаю
необхідним в законодавчий спосіб

відстоювати у сфері державотворення і становлення громадянського суспільства:
У сфері економіки буду підтримувати:
• законодавче закріплення соціальної відповідальності власників
підприємств за добробут населення територій, прилеглих до виробництва;
• створення внутрішнього сприятливого середовища для вітчизняних товаровиробників;
• унеможливлення рейдерських захоплень підприємств незалежно
від розміру та форми власності;
• неухильність курсу на мінімізацію
енергозалежності економіки
України від імпорту енергоносіїв;
• вирішення проблеми безробіття;
• кредитно-фінансову підтримку
розвитку малого та середнього
бізнесу;
У сфері соціальної політики і духовного відродження:
Сприяти законодавчому забезпе
ченню:
• збільшення доходів працюючих
громадян та платоспроможності
населення;
• захисту громадянських прав малозахищених верств населення:
молодих родин, дітей, інвалідів,

ветеранів війни та праці тощо;
• добиватися збільшення розмірів
мінімальної пенсії і заробітної
плати за рахунок відміни спецпенсій і пільг чиновникам та народним депутатам, скорочення непомірно роздутого державного апарату, контролюючих органів;
• розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення працівників;
• реформуванню системи судочинства шляхом введення суспільного контролю за діяльністю суддів і
посилення відповідальності за неправомірні рішення;
• впровадження механізмів виборності та відзиву суддів на регіональному рівні та створення інституту суду присяжних;
• обмеження пропаганди насильства та моральної розбещеності,
котрі підточують етнічні та духовні
підвалини нації;
Для мене завжди були і будуть головними завданнями – питання економічного, соціального розвитку та духовного відродження міста Біла
Церква.
Досягнення виробництва – на благо
людей!
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 90
Кошеленка Олександра Анатолійовича
Я, Кошеленко Олександр Анатолійович, в разі обрання мене народним
депутатом України, буду боротися за:
1. За чесну владу, підзвітну народу!
Ліквідацію двовладдя, запровадження прямих виборів керівників областей і районів, їх
підконтрольність населенню.
2. Відродження виробництва, забезпечення людей роботою, достатньою зарплатою, пенсією, надій-

ним соціальним захистом.
3. Ініціюватиму створення Державного банку розвитку для кредитування вітчизняного виробництва,
де будуть сконцентровані всі бюджетні кошти.
4. Селу – державну підтримку! Торгувати хлібом, а не землею!
5. Збереження єдиного фіксованого
податку, надання доступних довгострокових кредитів, гарантова-

6.
7.
8.
9.

ного вигідного держзамовлення,
ліквідації диспаритету цін, відновлення зрошення.
Відродження сільських шкіл, клубів, дитсадків, фельдшерських
пунктів, лікарень.
Комунальні платежі – посильні та
виправдані!
Ліквідацію дитячої безпритульності.
Сприяння прийняттю закону про

підтримку депресивних територій
економічному і соціальному зростанню всіх районів, доповнення їх
бюджетів.
10. Здійснення заходів щодо захисту
земель від підтоплення, відновлення їх бюджетів.
«___» серпня 2012 року
Кошеленко Олександр Анатолійович

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 90
Кропивницького Вадима Васильовича
Я, Кропивницький Вадим Васильович, пропоную:
1. Забезпечення сталого та ефективного економічного розвитку через
відновлення справедливості та
подолання бідності. Впровадження реалістичної, народозберігаючої програми соціальноекономічного розвитку України.
2. Невідкладне прийняття комплексу заходів зі стабілізації національної валюти, приборкання інфляції.
3. Скасування системи обрахунку мінімальної зарплати та заміна її соціальним стандартом споживання
на основі обрахування витрат на
придбання (оренду) житла, комунальні послуги, освіту, лікування,
харчування, відпочинок.

4. Доведення частки оплати праці у
виробничій сфері з 8% до 30% собівартості продукції; вжиття комплексу заходів з підвищення продуктивності праці.
5. Збільшення реальних доходів працівників через скорочення утримань із заробітної плати;
6. Підвищення зарплат вчителям, лікарям, працівникам сфери культури до рівня середньої в економіці;
піднесення престижу працівників
наукової сфери; забезпечення їм
соціальних гарантій на рівні держслужбовців.
7. Відновлення моральних стимулів
до праці, престижу робітничих
професій; забезпечення етичної
мотивації до продуктивної та якісної роботи; впровадження тради-

цій колективізму.
8. Державне фінансування соціального житла в необхідних обсягах,
податкове заохочення бізнесу для
цього, надання кредитів для будівництва житла усім, хто його потребує.
9. Встановлення єдиних для всієї
України справедливих тарифів на
комунальні послуги.
10. Сприяння малому та середньому
бізнесу: зменшення податкового
навантаження, спрощення податкової системи та процедур отримання кредитів, створення державної системи підтримки
підприємців-початківців.
11. Створення системи підтримки
талановитої молоді з малих міст
та сільської місцевості, розши-

рення практики надання грантів
та субсидій, запровадження кредитів для навчання з погашенням їх державою обдарованим
студентам.
12. Невідкладне розгортання державного комплексу заходів проти алкоголізму, пияцтва та наркоманії.
13. Відновлення державної мережі
комунальних і державних аптек.
14. Персональна державна опіка кожної самотньої літньої людини.
15. Реальна соціально-професійна і
трудова реабілітація інвалідів, удосконалення нормативно-правової
бази їх працевлаштування.
«____» серпня 2012 року
Кропивницький Вадим Васильович
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Миргородченко Миколи Васильовича
1. Гарантувати економічну та енергетичну безпеку через: збереження
у державній власності підприємств, які забезпечують національну безпеку країни, зокрема
магістральних газо- та нафтопроводів, ліній електропередач; скорочення надмірного енергоспоживання; диверсифікацію джерел
енергопостачання; розділення і
відокремлення функцій транспортування енергоресурсів (нафти,
газу, електроенергії) та продажу їх
кінцевим споживачам.
2. Захистити національні культурні
інтереси та основи духовності
українців через: гарантування
розвитку української мови, літератури, мистецтва як культурної
основи української державності;
забезпечення рівного доступу до
якісної освіти; сприяння розвитку
інституту сім’ї як основи здорового суспільства; сприяння утвердженню у суспільстві принципів

християнської моралі як основи
особистого духовного розвитку,
розвитку фізичної культури та
спорту як основи фізичного вдосконалення особистості.
3. Забезпечити захист ідеологічних
основ української державності через: відновлення історичної
пам’яті та належне вшанування
учасників національновизвольних змагань, визнання вояків УПА борцями за незалежність
України; сприяння загальносвітовому засудженню злочинної комуністичної ідеології на рівні з нацизмом з метою недопущення таких злочинів у майбутньому;
сприяння реалізації національної
ідеї України – формуванню української нації на основі культури, історичної пам’яті українського народу, із залученням представників
інших етносів, які сприйняли українську культуру та історичну спадщину.

4. Подолати корупцію шляхом: приведення у відповідність соціальних обов’язків держави до її можливостей, – і тим самим, усунення
надмірного тиску на бізнес, як
причини провокування корупції;
забезпечення публічності і прозорості діяльності органів державної
влади; гарантування рівних можливостей (стати державним службовцем, користуватись послугами
органів державної влади або, навпаки, постачати свої товари чи
послуги органам державної влади, отримувати інформацію щодо
діяльності органів державної влади, можливостей контролювати
владу тощо); обов’язкового декларування видатків державними
службовцями та членами їх сімей
паралельно з руйнуванням основ
для виникнення корупції через
адекватну винагороду роботи
державного службовця.
5. Запровадити ефективну владу че-

рез: проведення виборів до парламенту за відкритими партійними списками, що дозволить громадянам контролювати персональний склад законодавчого органу, зменшить можливості для
політичної корупції; заборону
«іменних» блоків як способу свідомого обдурювання виборців.
Забезпечити верховенство права
через: гарантування незалежності
судової гілки влади; створення умов
обрання осіб належних професійних якостей на посади суддів; обмеження депутатської та суддівської
недоторканності у випадку вчинення кримінальних злочинів, приведення функції органів прокуратури у
відповідність до Конституції України. Я не обіцяю нездійсненного, а
пропонуємо спільну працю заради
добробуту нашої спільної Батьківщини та її громадян.

Програма кандидата
у народні депутати за одномандатним округом
Шановні співвітчизники!
Я, Урсол Валерій Іванович, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу. За
20 років незалежності влада не змогла забезпечити людям гідний рівень
життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно виправити!
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихований у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. Ми повинні дати відсіч зажерливим олігархам, які намагаються
провести до Верховної Ради своїх
слухняних маріонеток. До парламенту мають бути обрані чесні та відповідальні політики, які працюватимуть

не для того, щоб набити власного гаманця, а заради добробуту своїх виборців.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та беззаперечний міжнародний авторитет нашої країни.
Переконаний, що досягти цього можна лише шляхом відновлення законності, подолання корупції та наведення ладу в країні.
Економічна політика влади має ґрунтуватися на принципах свободи підприємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі
здійснення ними визначених законом зобов’язань перед суспільством,
мають додатково стимулюватися

шляхом застосування відповідних інструментів державного регулювання.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики. Податкові
пільги та інші заохочувальні заходи
мають застосовуватися для всіх підприємств, діяльність яких сприяє
зміцненню глобальної конкурентоспроможності України. Державні інвестиції повинні спрямовуватися
лише у проекти, які стануть каталізаторами економічного зростання відповідних галузей чи територій. Соціально незахищеним верствам населення – гідний соціальний захист!
У сфері міжнародних відносин Україна має позиціонуватися як нейтральна та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими країнами на засадах взаємної поваги та

взаємовигідного співробітництва.
Збройні сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недоторканність державного суверенітету нашої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та ліквідації наслідків екологічних катастроф, що стали результатом недбалості влади та хижацького господарювання.
Всі ці принципи мають бути терміново впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити
життя українців на краще!
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 91
Стасюка Олександра Францовича
Шановні виборці!
Я дав згоду балотуватися кандидатом
в депутати з метою активної участі у
вирішенні проблем українського
села, захисту молоді, людей праці і
пенсіонерів.
Я – енергійна людина, яка прагне
зберегти українське село для його
жителів, для людей, які відстоювали
його віками, боролися за його незалежність; для молоді, від якої залежить зростання і процвітання району,
області, держави.
Я йду на вибори з чистим сумлінням,
бажаючи допомогти людям.

• сприяти зміцненню соціального
захисту вітчизняної інтелігенції
шляхом переведення вчителів,
медиків, працівників культури і
соціальної сфери у статус державних службовців із відповідною
оплатою їх праці;
• забезпечити право пенсіонерів на
пенсії залежно від стажу та умов
роботи;
• здійснювати комплекс заходів з
відновлення, збереження та реставрації пам’яток історії, культури
й архітектури.

У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:
• сприяти ремонту доріг, повній газифікації сіл.

У СФЕРІ ДУХОВНОСТІ:
• сприяти відродженню духовних і
національних традицій, збереженню історичної пам’яті та культурної спадщини села;
• стимулювати благодійну діяльність, всебічно підтримувати благодійні організації;
• конструктивно співпрацювати з
усіма політичними партіями, гро-

У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ:
• постійно турбуватися про ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів праці, дітей війни;
• сприяти підтримці багатодітних сімей;

мадськими організаціями та релігійними конфесіями.
У СФЕРІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ
ТА СПОРТУ:
• ввести в школі англійську мову як
другу іноземну;
• сприяти проведенню масових
культурних заходів, дискотек, вечірок із залученням кращих аматорських колективів району і діджеїв міста;
• створити умови для цікавого та
змістовного дозвілля молоді, пропаганди здорового способу життя;
• ініціювати реконструкцію сільських клубів.
У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ:
• завершити програму зовнішнього
освітлення найбільших вулиць
села;
• значно покращити впорядкування
вулиць, околиць села.

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЖИТЕЛІВ СЕЛА
• усі важливі для села рішення ухвалювати з врахуванням думки його
жителів, висловленої під час громадських слухань;
• проводити постійні зустрічі громади села з керівництвом району
для найбільш ефективного та
швидкого реагування на їх звернення;
• підтримувати будь-яку громадську ініціативу щодо місцевого самоврядування.
Земля допомагала українцям виживати у найтяжчі часи. Для мене розвиток села – це збереження нашого
коріння, нашої пам’яті, нашої духовності;
Я ніколи не давав нереальних обіцянок, щоб сподобатися вам сьогодні і
забути про них після виборів.
Сподіваюсь на Вашу довіру та підтримку!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ВІД НАРОДНОЇ ПАРТІЇ В ОДНОМАНДАТНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 91
ЗАПАРИ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА
Я, як представник Народної Партії іду
на вибори, щоб забезпечити жителям
Київщини нормальне життя. Народники, яких я представляю, мають чітку й послідовну програму дій. В її
основі – людина й територіальна громада. Саме на людину, якість її життя,
реалізацію можливостей та добробут
спрямована наша політична платформа і всі наші дії.
НАРОДОВЛАДДЯ
Реальне народовладдя в Україні буде
досягнуто через прийняття Виборчого кодексу, який встановить повноцінну мажоритарну систему виборів
до Верховної Ради України й органів
місцевого самоврядування та поверне визначальний вплив людей на
формування і якість роботи влади.
Український народ самостійно визначатиме своє життя. З усіх ключових
питань життя територіальних громад
і країни в цілому проводитимуться
референдуми. Найважливіші рішення
прийматиме народ. Корупцію буде
прирівняно до державної зради. Ми
ліквідуємо всі посадові привілеї та
«недоторканності». Запрацює прин-

цип невідворотності покарання. Держава слугуватиме народу – ми створимо сучасну та дієву систему адміністративних послуг для громадян. Документообіг та інформація про використання державного й місцевих бюджетів стануть прозорими і доступними кожному.
ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ
Встановимо законодавчі гарантії
зростання заробітних плат у державному, приватному і корпоративному
секторах разом зі зростанням прибутку підприємств. Співвідношення мінімальної до максимальної заробітної
плати не перевищить пропорції 1 до
5. Повернемо суспільний престиж роботи у бюджетній сфері: працівники
освіти та науки, культури та охорони
здоров’я отримають високу заробітну
плату, соціальні гарантії та пенсійне
забезпечення. Сприятимемо розширенню прошарку середнього класу в
Україні через підвищення рівня життя
людей: реальні доходи громадян
зростуть через скорочення податків
та утримань із заробітної плати. Натомість будуть оподатковані рента і

розкіш. Створимо накопичувальну
систему пенсійного забезпечення з
однаковими правилами розрахунку
пенсій для всіх громадян. Пенсійні
диспропорції, встановлені державними посадами та «особливими заслугами», буде скасовано. Захистимо
майнові права селян та їх основоположне людське право на гідне життя.
Буде створено регіональний Фонд
підтримки села для нашої області (фінансування нових робочих місць, покращання соціальної інфраструктури,
сприяння туризму). Життя на селі стане комфортним, а робота у сільському господарстві – прибутковою. Забезпечимо стабільність і прогнозованість економічного курсу країни в цілому та мого виборчого округу зокрема.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
В Україні буде створено повноцінну
інфраструктуру гарантованих державою медичних, освітніх та гуманітарних послуг. Підхід до фінансування
соціальної сфери зміниться з витратного на інвестиційний: школи, лікарні
та культурно-мистецькі заклади бу-

дуть відбудовані та технічно переос
нащені. Ми забезпечимо проведення
капітальних ремонтів доріг у містах
районного значення і селах, будівництво нових шляхів міжміського сполучення, транспортних розв’язок і мостових переїздів. Якісне та сучасне
транспортне сполучення досягне найвіддаленіших населених пунктів.
Серед питань, які будуть розв’язані
по районах округу – вирішення проблем очисних споруд м.Фастова та
Макарівської птахофабрики, обладнання залізничних переїздів найсучаснішими системами безпеки й сигналізації, припинення закриття шкіл і
дитячих садків виборчого округу.
Буде забезпечено пріоритетне фінансування освіти й медицини та адресна допомога малозахищеним верствам населення.
Я розумію, що забезпечити добробут
за один день, тиждень або місяць неможливо. Тому і не звертаюсь до наших однодумців з гаслами. Натомість
пропоную спільну, системну, нормальну роботу на благо України і
кожного її громадянина.
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Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом № 91
Лозинського Віталія Леонідовича
Шановні співвітчизники!
Я, Лозинський Віталій Леонідович,
вважаю, що Україна потребує реформ, які б здійснювалися в інтересах народу. За 20 років незалежності
влада не змогла забезпечити людям
гідний рівень життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно
виправити!
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та беззаперечний міжнародний авторитет нашої країни.
Переконаний, що досягти цього можна лише шляхом відновлення законності, подолання корупції та наведення ладу в країні.
Економічна політика влади має ґрунтуватися на принципах свободи підприємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі
здійснення ними визначених законом зобов’язань перед суспільством,

мають додатково стимулюватися
шляхом застосування відповідних інструментів державного регулювання.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики. Податкові
пільги та інші заохочувальні заходи
мають застосовуватися для всіх підприємств, діяльність яких сприяє
зміцненню глобальної конкурентоспроможності України. Державні інвестиції повинні спрямовуватися
лише у проекти, які стануть каталізаторами економічного зростання відповідних галузей чи територій.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адресності матеріальної допомоги, монетизації та систематизації всіх пільг.
Необхідно припинити зловживання
чиновників при нарахуванні пенсій та
визначенні розміру соціальних виплат. Пенсії мають бути підвищені до
80 % середньої по країні заробітної
плати, а їх сума повинна встановлюватися відповідно до заслуг людини.

Жінки повинні мати право самостійно обирати, в якому віці йти на пенсію, не втрачаючи при цьому гроші
через зменшення відповідних виплат. Працівники бюджетної сфери
повинні отримувати заробітну плату
на рівні середньої по промисловості,
обов’язково одержувати соціальне
житло, яке переходитиме у їхню власність після 15-річного стажу роботи
на відповідних посадах. Допомога на
дітей має бути збільшена у 2 рази.
Держава має гарантувати безкоштовну та якісну середню освіту, а також
забезпечити всі родини з дітьми місцями у дитячих садочках. Інваліди
повинні мати змогу обирати виробника технічних засобів реабілітації.
Держава має жорстко регулювати
ціни на продукти харчування та ліки
першої необхідності. Сфери науки та
культури мають бути забезпечені цільовим бюджетним фінансуванням,
відповідні статті бюджету мають бути
захищені від секвестру.
У сфері міжнародних відносин Украї-

на має позиціонуватися як нейтральна та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими країнами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Збройні сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недоторканність державного суверенітету нашої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та ліквідації наслідків екологічних катастроф, що стали результатом недбалості влади та хижацького господарювання.
Всі ці принципи мають бути терміново впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити
життя українців на краще!
В.Л.Лозинський

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 91
Юрія Олексійовича Сіденка
Всі питання вирішуватиму, виходячи з
головного – інтересів громадян.
Впевнений, я зможу досягати реальних результатів в підвищенні добробуту людей.
• Вирішувати питання благоустрою
доріг, тротуарів, для зручності жителів міста створити зручне пасажирське сполучення з Києвом.
• Контроль за якістю транспортного
обслуговування мешканців, забезпечення ритмічної і більш інтенсивної роботи автобусних маршрутів
• Я як депутат Верховної Ради буду
щомісяця відвідувати райони і

міста мого виборчого округу, щоб
особисто контролювати роботу
мерів міст і глав районів.
• Пільги депутатів і чиновників будуть скасовані, а вивільнені кошти
будуть розподілені між пенсіонерами;
• Відповідальність за шкоду, що наноситься природі, посилиться,
буде покладено край безконтро
льним викидам в атмосферу;
• Направити кошти, що надходять
до міської скарбниці в першу чергу на вирішення наступної проблеми: освітлення вулиць та дворів.

• Щомісяця в прямому ефірі на телебаченні відповідати на запитання телеглядачів про всі напрямки
роботи депутата Верховної Ради.
• Винести на обговорення Уряду питання про введення додаткової
пенсії.
• Залучити потенціал своїх опонентів по виборчій кампанії для вирішення соціальних проблем мого
виборчого округу. Зробити їх не
тільки своїми помічниками, як
депутата, але і включити їх в
свою команду в якості перших
помічників.

• Домогтися перенесення всіх розважальних закладів з мого виборчого округу в інші райони, тим самим вирішивши проблему наркоманії і бандитизму.
• Розробити, широко обговорити і
прийняти Концепцію соціальноекономічного розвитку мого виборчого округу.
Я завжди готовий представляти інтереси моїх виборців у міських, районних та Верховній Радах, всебічно
допомагати громадянам у
розв’язанні життєвих, сімейних та
побутових проблем.
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Програма
кандидата у народні депутати
за одномандатним 92 округом
Малого Олега Вікторовича
Шановні співвітчизники!
Я, Малий Олег Вікторович, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу. За
20 років незалежності влада не змогла забезпечити людям гідний рівень
життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно виправити!
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихований у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. Ми повинні дати відсіч зажерливим олігархам, які намагаються
провести до Верховної Ради своїх
слухняних маріонеток. До парламенту мають бути обрані чесні та відповідальні політики, які працюватимуть
не для того, щоб набити власного гаманця, а заради добробуту своїх виборців.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та безза-

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

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

культури мають бути забезпечені цільовим бюджетним фінансування,
відповідні статті бюджету мають бути
захищені від секвестру.
У сфері міжнародних відносин Україна
має позиціонуватися як нейтральна та
позаблокова держава, будуючи двосторонні стосунки з іншими країнами
на засадах взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва. Збройні
сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного
рівня науково-технічного прогресу,
щоб гарантувати недоторканність державного суверенітету нашої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та ліквідації наслідків екологічних катастроф, що стали результатом недбалості влади та хижацького господарювання.
Всі ці принципи мають бути терміново впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити
життя українців на краще!

Програма
кандидата у народні депутати
за одномандатним округом № 92
паршина олександра володимировича
Час дбати про майбутнє
Як громадяни незалежної держави
ми раз на п’ять років обираємо Верховну раду України. При цьому ми не
просто виконуємо свій громадянський обов’язок, ми обираємо своє
майбутнє. Адже народним депутатам
(тим людям, за яких ми голосуватимемо) до снаги прийняти дієві рішення та дійсно покращити наше життя.
Потрібно лише не помилитися та зробити правильний вибір.
Точно знаю, що забезпечити заможність, здоров’я та свободу нації можуть відповідальні та небайдужі полі-

тики. З мого боку було б нескромно
запевняти всіх, що я дійсно відповідаю цим вимогам. Та інтереси громади, конкретні людські проблеми, виконання своїх професіональних і громадських обов’язків для мене не порожній звук. Тому я і йду в народні
депутати України, щоб ділом захистити майбутнє наших дітей, щоб відстояти право своїх співвітчизників на гідне життя, на безпечну старість, на
щасливу долю.
Верховна Рада України – це вищий
законодавчий орган української влади, покликаний як створювати реаль-

ні умови для поліпшення життя всього народу, так і всебічно захищати
його політичні, економічні та культурні інтереси. Як народний депутат
України всі свої сили, знання та досвід я спрямую на відстоювання прав
та свобод своїх виборців, на збільшення їхнього фактичного добробуту,
на забезпечення їхньої фізичної та
правової безпеки.
Твердо переконаний, що народний
депутат України повинен не тільки
сумлінно виконувати свої функціональні обов’язки, а й постійно знати і
вирішувати проблеми людей та про-

блеми територіальної громади. Завжди і всюди я буду відповідально
вирішувати нагальні питання конкретного міста, конкретного села,
конкретного виборця. В цьому я бачу
сенс своєї роботи. Цим я буду займатися. Займатися в Білоцерківському,
Володарському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському та Тетіївському районах: якістю комунальних
та медичних послуг; освітою та оздоровленням дітей; відкриттям високооплачуваних та перспективних робочих місць; підвищенням рівня життя
пенсіонерів та інвалідів тощо.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
у одномандатному виборчому окрузі 92
на чергових виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року
Долюка Олега Борисовича
Моя мета – політично сприяти розвитку економіки для забезпечення достатку та добробуту всіх верств населення, а не заради збагачення певних груп людей. Я пропоную такі дії і
намагатимусь будь-що впроваджувати їх у життя.
1. Прийняти закони про повне скасування оподаткування дрібного
бізнесу.

2. Прийняти закони, що максимально захищають господарську діяльність промисловців і підприємців
від державного втручання.
3. Домогтися зростання купівельної
спроможності українців. Заробітна плата повинна стати реальним
стимулом підвищення продуктивності праці.
4. Визволити з важкого становища

наші лікарні, школи, заклади культури тощо.
5. Розробити та реалізувати дієві
програми сучасного переобладнання житлово-комунального
комплексу.
6. Активно впроваджувати стратегію
створення нових високооплачуваних робочих місць, насамперед
для молоді.

7. Домогтися реального формування
державного бюджету знизу вгору.
В основу національної бюджетної
політики повинно бути покладено
нормальний бюджет кожної сім’ї.
8. Зробити все, щоб ветерани війни
та праці, пенсіонери вже найближчим часом відчули справжнє
поліпшення свого життя.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
у одномандатному виборчому окрузі № 92
Федоренка Павла Івановича
Для народу!
Моя мета – зробити владу більш відкритою, поставити в центр уваги пересічного українця, додати українському суспільству моралі та відкритості. Тому я виступаю:
За чесну владу і прозору конкуренцію: всі владні рішення повинні спиратися на підтримку громадян та відображати їхні справжні інтереси. Всі
українці матимуть повний доступ до
інформації про роботу влади. Процедури отримання будь-яких дозволів

та документів у будь-яких державних
установах буде значно скорочено в
часі.
За державний бюджет для конкретної людини: буде фінансуватися людина, а не установа. Кошти розподілятимуться залежно від потреб пересічного громадянина. Зросте фінансування простих загальноосвітніх та дошкільних закладів, а також районних
та міських лікарень і поліклінік. Не
буде «закритих» спецполіклінік та лікарень. Чиновники будуть лікуватися
в звичайних медичних установах, і

їхні діти навчатимуться у звичайних
українських школах.
За порядок та безпеку: держава має
працювати як злагоджений механізм, захищаючи гідність та свободи
своїх громадян, повністю гарантувати їм законність та порядок на вулицях наших міст, селищ та сіл. Для
цього державні службовці, правоохоронці та військовослужбовці повинні бути забезпечені гідною зарплатнею, якісним обладнанням, всіма умовами для підвищення своєї
кваліфікації.

За духовність та освіту: українська
культура потребує вагомої державної
підтримки. Тільки реальне
національно-культурне відродження
здатне забезпечити нашій країні майбутнє. Українське мистецтво, українська наука, українські історикокультурні цінності відкривають нові
можливості для подальшого духовного розвитку народу України, а отже,
створюють перспективи подальшої
розбудови самобутньої та незалежної Української держави.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
СТУЖУК ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки буду виконувати добросовісно та сумлінно, реалізуючи власну
передвиборчу програму, яку я представляю.
Головним вважаю: справедливий
розподіл матеріальних благ між усіма
громадянами України, повернення у
власність держави ключових об’єктів
народного господарства, ліквідацію
розриву між бідними та багатими.
З цією метою буду:
• домагатися повернення у державну власність стратегічних підприємств паливно-енергетичного
комплексу, металургії, машинобудування, військовопромислового комплексу, високодохідних виробництв в інших
галузях, а також транспорту, систем зв’язку та інфраструктури.
Доходи від найбільш прибуткових об’єктів, збудованих за кошт і
руками всіх українців, повинні

надходити до державного бюджету, не до кишень олігархів
• добиватися розслідування джерел збагачення мільйонерів та мільярдерів, при наявності фактів
незаконного збагачення вважаю
за потрібне конфісковувати майно
та кошти з банківських рахунків в
казну держави. Зібрані кошти пі
дуть на підвищення зарплат і пенсій, а також на реалізацію державних інфраструктурних проектів, а
незаконно отримані підприємства
будуть націоналізовані
• добиватися відновлення і повернення у державну власність
санаторно-курортних комплексів
та заборони на перепрофілювання санаторіїв. Санаторно-курортні
та оздоровчі об’єкти мають бути
власністю всіх громадян України
• добиватися повної заборони на
приватизацію курортних та санаторних земель на всій території
України, а також земель сільськогосподарського призначення та лі-

•

•

•

•

сового фонду. Ці землі є національним багатством України і не
можуть знаходитися у приватній
власності
домагатися заборони реклами тютюнових виробів та алкогольних
напоїв у будь-якій формі на всій
території України.
добиватися введення державної
монополії на виробництво та реалізацію лікеро-горілчаних та тютюнових виробів. Ці прибуткові галузі повинні працювати на країну
та поповнювати бюджет
домагатися створення рад трудових колективів, яким передати повноваження здійснювати конт
роль за господарською діяльністю
підприємств. Громадяни мають
контролювати доходи та витрати
підприємства та вимагати справедливої та економічно обґрунтованої оплати праці
встановити жорсткий контроль за
контрактами, укладеними між
українськими підприємствами та

офшорними компаніями. При реа
лізації офшорним компаніям продукції за ціною меншою ринкової – накладати штрафи. При систематичному порушенні законів
України та ухилянні від сплати податків шляхом виведення грошей
в офшори – накладати стягнення
аж до конфіскації підприємства у
власність держави
• домагатися встановлення громадського контролю за економікою
для виведення її з тіні
• введення додаткових податків на
розкіш, в розмірі більшому, ніж
передбачено нинішніми законопроектами. Мільярдери можуть
сплачувати в бюджет набагато
більше
• добиватися розбудови структур
самоорганізації громадян, зокрема домових комітетів, районних
та інших. Необхідно надати таким
об’єднанням офіційний статус та
урівняти в правах з громадськими
організаціями

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 93
КНИШ НІНИ МИКОЛАЇВНИ
Вважаю, що Україна сьогодні переживає найбільш важкі часи з моменту
своєї незалежності. Ми втрачаємо
нашу державу, оскільки нею керують
корупціонери і люди, які не є патріотами своєї землі. Тому звертаюся до
вас серйозно віднестися до виборів в
парламент та зробити зважений і чесний вибір, керуючись достовірною інформацією про всіх кандидатів та їхні
реальні справи. Про себе скажу
лише, що я – одна із вас, я знаю і розумію ваші проблеми, негаразди і
розчарування. Як і ви, я хочу жити у
вільній країні, де держава існує для
людини, а не навпаки.
А тому, у разі обрання мене депутатом Верховної Ради обіцяю, що:
• матеріальні блага передбачені народному депутатові (компенсація
за квартиру, заробітна платня, відпускні, оздоровчі та інші) передам
малозахищеним верствам населення та на економічний розвиток
свого округу;
• проведу не менше 200 зустрічей із
громадянами округу;
• для постійного контакту з вибор-

цями округу при кожній сільській
Раді з певною періодичністю буде
здійснюватися прийом громадян,
це дасть мені можливість швидше
реагувати на порушення прав громадян та ефективно і своєчасно
допомагати своїм виборцям;
Моя принципова позиція: основою
матеріального і духовного добробуту
людей повинна стати соціально орієнтована економіка.
Мої прагнення в сфері державо
творення:
1. Скасувати грабіжницький 20відсотковий податок на додану
вартість (ПДВ), знизити прибутковий податок для громадян і податок на прибуток для підприємств
до 10 відсотків, що реально підвищить заробітну плату, пенсії та
зробить дешевшими товари і послуги.
2. Гідну роботу і високу зарплату –
всім громадянам.
3. Підвищити зарплату освітянам і
медикам, бо нинішнє мізерне підвищення – подачка влади.
4. Домогтися, щоб мінімальна пен-

сія і зарплата були не нижчими,
ніж прожитковий мінімум. Наші
батьки повинні мати достойні
пенсії.
5. Молоді – освіту, можливість всебічного духовного і фізичного розвитку!
6. Дітям – реальну турботу держави!
7. Для малозабезпечених громадян
медичне обслуговування і ліки повинні бути доступними і безплатними. Для людей же з середнім
достатком медицина має бути
страховою.
Мої першочергові кроки будуть направлені на декілька найбільш важливих завдань, а саме:
• скорочення державного апарату
на всіх рівнях, включаючи податкову службу, і скасування привілеїв та пільг чиновників. Стільки бюрократів нам не потрібно! Народ
їх не прогодує!
• встановлення єдиного 10-ти відсоткового податку для всіх форм
власності. Рівні права і низькі податки допоможуть запрацювати
підприємствам. А це – робочі міс-

ця і достойна заробітна плата.
• звільнення селянина від податків
на 5 років. Село відродиться саме,
і в нього буде вигідно вкладати
гроші.
• скасування персональних пенсій,
встановлених номенклатурним
працівникам, вжиття рішучих заходів щодо перерозподілу пенсійних пільг.
• повернення громадянам знецінених заощаджень, зокрема,
шляхом розширення форм компенсації.
Отже, як підказує народна мудрість,
якщо дати людям змогу працювати,
не душити податками і платити по
праці – то у нас вистачить коштів для
міста і села, для армії і правоохоронних органів, для пенсіонерів і молоді – для всіх!
Саме для цього я буду наполегливо
працювати у Верховній Раді і у Вашому окрузі, своєю працею, здоров’ям і
серцем здобуду повагу кожного виборця до себе, і зміню докорінно
сьогоднішнє ставлення людей до народних обранців.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ГРИНЧУКА ВІКТОРА ВАСИЛьОВИЧА
Для більшості людей притаманне бажання мати пристойне життя – це
коли кожна людина вже на початку
самостійного життя має можливість
обирати професію, освіту відповідно
ії нахилам, а не в залежності від доходів своїх батьків.
Мати можливість працювати по отриманій спеціальності, відчувати при
цьому, що твоя праця і твій талант необхідний людям і суспільству.
Зробити життя без страху сьогодні і
впевненість у заможному житті завтра народу України – саме така
основна мета, з якою іду на вибори –
Ваш кандидат у народні депутати
України.
Основним завданням, в разі обрання
мене народним депутатом України
вважаю втілення в життя питань,
спрямованих на поліпшення життя
народу, економічного і політичного
становища в Україні, зниження злочинності.
У своїй діяльності керуватимусь інтересами конкретної людини.

Право на життя мають тільки ті реформи, результатом яких є щоденне
економічне зростання, підвищення
життєвого рівня кожного громадянина, сім’ї, колективу, зміцнення регіону, країни в цілому, а для цього вважаю за необхідне:
• забезпечити виконання програм
щодо реорганізації системи освіти, яка включає конституційні гарантії на доступність дошкільної,
загальної середньої, професійнотехнічної, вищої освіти в державних, комунальних навчальних закладах;
• сприяти збереженню державної
системи охорони здоров’я, впровадженню страхової медицини,
покращанню лікування професійних захворювань;
• дбати про долю жінки у нашому
суспільстві, дбати за рівність її
прав з чоловіками, державну охорону материнства і дитинства;
• сприяти спонсорству та доброчинству, що передбачало б передусім

•

•
•
•

•

•

податкові пільги для благодійників і спонсорів;
стояти на захисті всіх прав громадян України, передбачених Конституцією України, сприяти забезпеченню процвітання України.
Швидкість та напрямок змін залежить від вибору людей – за ким
іти і по якому шляху;
сприяти забезпеченню правового
навчання населення;
зберегти мир та злагоду в багатонаціональній державі.
встановити вигідні і прозорі умови для створення нових робочих
місць і подолання безробіття. Головний важіль – спрощення податкової системи і побудова її на
принципово новій податковій
базі, сприятливої для виробництва і споживчого попиту.
Крім цього, вважаю за необхідне
зосередитися на найбільш нагальних економічних та політичних питаннях, а саме:
у найзанедбанішому секторі ві-

тчизняної економіки – житловокомунальному господарстві необхідні:
• державна ревізія всіх витрат і тарифів;
• забезпечення прозорості ціноутворення й фінансування в ЖКГ
шляхом жорсткого зв’язку платежів населення і якості наданих комунальних послуг;
• надання адресної соціальної допомоги – гроші повинні отримувати не відділи служб, а люди, що
не в змозі здійснити оплату.
Щодо влади, то перш за все потрібно
провести адміністративну реформу,
яка забезпечить:
скорочення витрат на утримування
державного апарату.
впорядкування системи державного
управління та створення законодавчої бази для врегулювання діяльності
Кабінету Міністрів.
Україні потрібен порядок, давайте
почнемо наводити його з влади!

Передвиборна Програма
кандидата у народні депутати
Ярої Оксани Олександрівни
Шановні виборці!
Я вважаю, що Україна потребує реформ, які повинні враховувати інте
реси народу України. Гідний рівень
життя за 20 років незалежності не забезпечено, тому потрібно взяти курс
на реалізацію в Україні соціальносправедливих, демократичних, нових
та виважених реформ.
Вихід із цього становища – тільки через активну життєву позицію кожного
громадянина, боротьбу за свої права.
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.
В разі обрання мене народним депутатом, буду боротися за першочергові завдання.
За чесну владу, підзвітну народу! За

відповідальність перед народом Президента, Уряду і парламенту. Ліквідацію двовладдя, запровадження прямих виборів керівників областей і районів, їх підконтрольність населенню.
Захист вітчизняного виробника, відродження підприємств, створення
нових робочих місць та повне вирішення проблеми зайнятості населення, встановлення достатньої зарплати, пенсії, надійним соціальним захистом.
Підвищення рівня медичного обслуговування та соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, ліквідаторів та постраждалих від аварії
на ЧАЕС, дітей.
Забезпечення заходів по оздоровленню дітей, особливо з багатодітних та
малозабезпечених сімей, дітейінвалідів, дітей-сиріт та напівсиріт.
Ліквідацію дитячої безпритульності.
Боротьбу з корупцією і хабарництвом
у владних структурах, скорочення чи-

сельності бюрократичних інстанцій та
чиновників.
Зменшення податкового тиску на вітчизняних виробників та пересічних
громадян, спрощення процедури
сплати податків.
Рішучу боротьбу з кримінальною, а
особливо – з організованою злочинністю, наркоманією та росповсюдженням наркотиків.
За рахунок відродження виробництва, наведення ладу в енергокомплексі, припинення крадіжок газу, нафтопродуктів, електричної енергії, запровадження держмонополії на виробництво і торгівлю алкогольними
та тютюновими виробами.
Забезпечити збереження пільг ветеранам війни і праці, чорнобильцям,
доступну медичну допомогу всьому
населенню.
Надати селу – державну підтримку.
Відродження сільських клубів, дитсадків, фельдшерських пунктів, ліка-

рень.
Комунальні платежі – посильні та виправдані!
Дітям і молоді державну допомогу!
Вчити тих, у кого є розум, а не лише
гроші. Збільшити кількість бюджетних місць у всіх вузах. Зробити усе,
щоб були введені в дію всі норми законів про освіту щодо соціального захисту учнів і педагогів. Надання молоді гарантій працевлаштування і житлове кредитування.
Повернути народні заощадження!
Допомагати у розв‘язанні проблем
людей і всього округу.
Продовжити рішучу боротьбу із порушенням конституційних прав і свобод
громадян. Ні одне звернення людини
не залишиться без моєї уваги.
В разі обрання мене народним депутатом України я зобов’язуюсь добиватись відповідних перетворень та
змінити життя українців на краще.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ВІД НАРОДНОЇ ПАРТІЇ В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 94
ТУГАЯ СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА
ВІД БЕЗЛАДУ – ДО СПРАВЕДЛИВОГО
ПОРЯДКУ!
Як народний депутат України буду
сприяти реалізації положень передвиборної програми Народної Партії,
цілі якої відповідають інтересам більшості населення країни. У своїй діяльності враховуватиму потреби виборців Васильківського та Обухівського районів Київської області, з
тим, щоб мав місце реальний вплив з
їхнього боку на процеси прийняття
державних рішень.
Я йду на вибори, щоб покращити існуючу владу, подолати бідність та
відновити соціальну справедливість,
забезпечити особисту свободу кожному і національний престиж держави. Діяльність на користь людини та
суспільства стане єдиним мірилом
ефективності політики країни.
МОЇМИ КЛЮЧОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ Є:
1. У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ
СФЕРАХ:
• формування ефективної та справедливої економіки на інноваційних засадах і забезпечення на цій
основі гідного рівня життя людей;
• захист державної та комунальної
власності;
• збільшення реальних доходів працівників через скорочення утри-

мань із заробітної плати;
• встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги;
• реальне підвищення зарплат вчителям, лікарям, працівникам сфери культури до рівня середньої в
економіці; піднесення престижу
працівників наукової сфери;
• надання безвідсоткового довгострокового кредиту на будівництво і придбання житла для громадян, які не мають у володінні
власного житла;
• зміцнення матеріальнофінансової основи малих міст та
селищ;
• сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;
• формування цілісного соціального
пакету підтримки молоді;
• підвищення пенсій з доведенням
протягом наступних трьох років їх
розміру до 80% від середньої заробітної плати в економіці;
• обов’язкове виконання передбачених законодавством України соціальних гарантій військовослужбовцям, військовим пенсіонерам
та членам їхніх сімей.
2. НА СЕЛІ ТА В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ:
• недопущення продажу земель
сільськогосподарського призначення;
• притягнення до кримінальної від-
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повідальності тих, хто займається
земельним шахрайством та ошукуванням селян;
внесення змін до Земельного кодексу України, надавши повноваження міським, селищним радам
управління землями в межах території ради, чим визнати повсюдність місцевого самоврядування;
зниження єдиного земельного податку, скасування інших платежів і
поборів з селян;
державна підтримка сільських товаровиробників, легкий і зрозумілий вихід на зарубіжні ринки;
наведення порядку на ринках,
створення селянам належних
умов для вільного продажу вирощеної ними продукції;
звільнення новоутворених сільських підприємств від податків
строком на п’ять років;
повна заборона ввезення в Україну генетично модифікованих продуктів харчування;
недопущення ліквідації статусу
громадян, які мешкають у 3-ій та
4-ій Чорнобильських зонах;
У ПОЛІТИЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ
СФЕРАХ:
повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради
та місцевих органів влади; впро-
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вадження реального механізму
звітування народних депутатів та
їх відкликання; скасування депутатської недоторканності та ліквідація всіх депутатських привілеїв;
скорочення державного апарату
управління та витрат на його утримання з посиленням повноважень органів місцевого самоврядування;
розробити стандарт якості державних послуг; негайно звільняти
тих чиновників, на кого є нарікання з боку громадян; посилити
відповідальність за корупційні діяння;
здійснення зовнішньої політики
виключно на основі національних інтересів та активного нейтралітету;
регулярне використання механізму прямого народовладдя – проведення референдумів з ключових питань внутрішньої та зовнішньої політики;
врегулювання мовної ситуації в
Україні, єдиною державною мовою має бути – українська;
здійснення реальних заходів для
утвердження української нації як
співтовариства вільних громадян
незалежно від їхнього походження, мови, віросповідань та політичних переконань.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
Домбровського Івана Васильовича
Першочерговими завданнями
вважаю:
Продовжувати реформування на селі,
домагатися підвищення орендної
плати за землю; забезпечувати поєднання аграрного, промислового та фінансового секторів у ефективну господарську інфраструктуру, утворення
земельного банку, доступності кре-

дитів, розвитку переробного комплексу сільгосппродукції.
Удосконалюватиму Закони, які встановлюють правовідношення в земельній сфері.
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, афганців, чорнобильців.

Вірю, що любов до свого міста
живе в кожному з нас. Вважаю, що
найцінніший скарб України – це
люди, які дбають про свою домівку, творять сьогодення в ім’я майбутнього. Тільки активна життєва
позиція кожного з нас змінить життя на краще.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
від Молодіжної партії України
Лазебника Віталія Михайловича
Майбутнє належить молоді і саме
молодь повинна розбудовувати
Україну. У разі обрання мене народним депутатом України свій життєвий досвід, знання, енергію, зусилля
спрямую на вирішення наступних
питань:
• підготовці законодавчих актів, втілення яких сприятиме соціальноекономічному та культурному
розвитку держави;
• створення умов для професійно-

го, освітнього, кар’єрного, культурного, фізичного, морального
зростання молоді, активного залучення ії до державотворчих процесів;
• надійного гарантування молодій
людині першого робочого місця
після закінчення навчального закладу;
• державній підтримці молодих сімей та сімей, що виховують дітей;

• утвердженню здорового способу
життя, активній боротьбі з негативними явищами, які розповсюджуються у молодіжному сере
довищі;
• розробці та затвердженню цільових державних програм, спрямованих на підтримку молоді, розвиток творчих здібностей, гарантування робочих місць, забезпеченню житлом, утвердженню гендерної політики;

• розвитку фізичної культури і спорту;
• соціальному захисту малозабезпечених громадян;
• встановленню соціальної справедливості у виплатах заробітних
плат, пільг, призначенні пенсій;
• зміцненню обороноздатності країни та Збройних Сил України;
• реформуванню житловокомунального господарства та
розвитку транспортної і інфраструктури;

ПРОГРАМА
Кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
Роботи Станіслава Станіславовича
Шановні виборці! Ми живемо в одній
державі, ходимо по нашій українській
землі. Наші діти і внуки будуть проживати також тут, тому давайте об’єдна
ємось заради нашого майбутнього, заради кращої долі наших нащадків.
Виходячи з цього я вирішив боротись, болотуючись до Верховної
Ради України, за верховенство законів, за гідне життя без корупції, свавілля чиновників.
Візьму активну участь у створенні
економічної програми розвитку держави. Буду приймати участь у галузі
земельних відносин у відповідності з
Земельним кодексом України.
Сприятиму росту добробуту людей і
їх культурному розвитку. Захищатиму

національні багатства України від
розкрадання, наполягатиму на повернення земельних ділянок громадам населених пунктів України, що
були в них незаконно відібрані.
Буду приймати активну участь у розробці та внесені таких змін до існуючого податкового кодексу, які б дали
можливість вільно розвиватись малому та середньому бізнесу, створювати нові робочі місця на територіях з
інвестиційною активністю.
Я вимагатиму прийняття таких законів, які б сприяли зниженню безробіття, залученню в економіку внутрішніх та іноземних інвестицій, максимальному спрощенню бюрократичних процедур під час оформлення

нового бізнесу.
Вимагатиму чіткої підтримки молоді з
боку держави, подання права на перше робоче місце, надання їй кредитів
на навчання і придбання житла, створення належних умов життя.
Буду боротись проти прийняття законів, що розколюють наше суспільство
на Схід та Захід.
Стану на захист честі та гідності військовослужбовців, їх достойному соціальному забезпеченню.
Буду активно ініціювати законотворчі
проекти, які позитивно вплинуть на
розвиток нашої держави.
Прийму активну участь у розробці та
прийнятті законів, що захищатимуть
нашу культурну спадщину, сприяти-

муть розвитку спорту, духовному
об’єднанню віруючих.
Сприятиму захисту прав національних меншин.
Добиватимуся громадського миру і
злагоди, всебічно сприятиму розвитку добросусідських відносин з усіма
державами, встановленню партнерства, співробітництва.
Буду працювати над підтримкою місцевого самоврядування, введення в
дію адміністративної реформи з урахуванням інтересів кожної громади.
Обіцяю, що буду робити все для блага рідної батьківщини, керуючись
Конституцією, законами України,
власною честю та совістю, думкою
виборців.
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Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Забарний Денис Олександрович,
вважаю, що гідне життя кожної людини нашого регіону – це моя основна
мета як людини, так і керівника. Досягти цієї мети можна, якщо виконати
дві необхідні умови:
По-перше, правильно використовувати наші внутрішні резерви, наші
власні можливості. У нас є все необхідне, щоб жити краще. Необхідно
справедливо і по-господарськи використовувати всі наші надбання,
все те, що вже створено нами. Господарем в кожному місті чи селі повинен бути народ і всі багатства повинні належати громадянам, а не
жменці олігархів.
По-друге, це розумне залучення і раціональне використання інвестицій.
Використовуючи інвестиції, необхідно думати про інтереси міста чи села
в цілому і інтереси кожного мешканця. Інвестиції необхідно направляти
не тільки на розвиток промислового
потенціалу, але й на рішення найбільш гострих і невідкладних соціальних проблем.
Основні принципи політики в моєму
розумінні – захист, турбота, законність.
Турбота про кожного громадянина,

захист його інтересів, справедливість
і дотримання законності на всіх рівнях і будь-коли – це ті основні положення, на яких будуватиметься робота мене як народного депутата від Ірпінського регіону та КиєвоСвятошинського району.
Мої зусилля будуть направлені на відродження і розвиток нашого регіону,
на поліпшення умов життя, роботи і
відпочинку кожного громадянина.
Особливу увагу буду приділяти «людям в погонах», як кадровому складу,
так і заслуженим ветеранам. Я хочу,
щоб всі знали: погони — це символ
високої відповідальності перед країною і народом:
• Необхідно кардинально змінити
відношення влади до «людей в
погонах», підняти їх престиж.
• Найбільш гострі проблеми, а саме
житло, працевлаштування, соціальний і правовий захист, будуть
вирішуватися реально і посправедливості.
Як маю намір:
• Реформувати структуру влади.
• Управління здійснюватиметься
висококваліфікованими фахівцями, здатними працювати на перспективу, на розвиток Ірпінського
регіону та Києво-Святошинського
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району, на поліпшення життя кожної людини.
Надати більше самостійності районам у містах, селищам та селам.
Створити систему управління, відкриту для кожного громадянина.
Чиновник повинен сам шукати
тих, хто потребує допомоги, а не
чекати, коли до нього прийдуть з
поклоном.
Ми будемо справжніми господарями в своєму регіоні.
Наш бюджет буде соціально направленим, реальним. Буде забезпечена повна відвертість і
гласність в його використанні шляхом суспільного контролю.
Створити атмосферу плюралізму,
правової і соціальної захищеності
кожного, рівності всіх громадян
перед законом, пошани до різних
культур і традицій всіх національностей. Неправомірні дії по відношенню до представників будьяких національностей з боку посадовців каратимуться згідно із законодавством.
Створити рівні умови для інвесторів. Зорієнтувати інвесторів на соціальну сферу. Зробити наші міста –
містами соціальних інвестицій.

• Важливі питання міського масштабу розв’язуватимуться за участю
всіх жителів.
• Основна стратегія моєї діяльності – гармонійне поєднання роботи
на перспективу, на розвиток, з
розв’язуванням поточних, повсякденних завдань. В першу чергу я:
• Створю умови для безпечного
життя в кожному населеному
пункті нашого регіону.
• Наведу лад в кожному населеному пункті, не дивлячись на чини і
ранги.
• Перед законом всі рівні.
• Буде введена система
обов’язкового оприлюднення розрахунків і обґрунтування всіх тарифів по оплаті послуг.
• Створю механізм гарантованої,
гідної соціальної допомоги.
• Введу додаткову оплату лікарям,
вчителям, працівникам науки і
культури за рахунок позабюджетних коштів.
• Я зможу забезпечити захист, турботу, законність кожному жителю
Ірпінського регіону та КиєвоСвятошинського району!
Сподіваюсь ви підтримаєте мою програму дій!

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Дубовика Максима Вікторовича
Я вірю в Україну, як справедливу і заможну державу, з європейськими
цінностями, в якій той, хто хоче працювати, має роботу і гідну зарплату,
високі соціальні стандарти. Моя
мрія – країна зі щасливими дітьми і
забезпеченими громадянами, в якій
надійно захищені сім’я, материнство,
дитинство і люди похилого віку.
Йдучи до Верховної Ради України, в
економічній та гуманітарній сфері я
боротимусь за:
• рівноправну і вільну економічну
політику на розвиток внутрішнього ринку;
• запровадження системи державного замовлення і громадських
робіт для створення нових робочих місць;
• гарантування робочого місця кожному, хто отримав професію за
державним замовленням;
• відновити зруйновану систему
охорони здоров’я – в кожному
селі та селищі,

• забезпечити кожному громадянину гарантований перелік без
оплатних медичних послуг;
• кожна дитина матиме можливість
отримати якісну освіту.
• забезпечити пріоритетне право
отримання вищої освіти дітям із
малозабезпечених сімей;
• створення стимулів для економічного зростання у громаді. 100%
податку на доходи фізичних осіб,
на землю та податку на нерухомість будуть залишатися на місцях. Розподіл інших податків буде
забезпечувати фінансування всіх
потреб громади;
• нульова ставка податку на прибуток – для новостворених підприємств на 3 роки; для створених на
депресивних територіях та на
селі – на 5 років;
• створення нової сучасної станції
швидкої допомоги;
• створення програми енергозбереження для лікарень, шкіл, дитсад-

ків та закладів культури;
• вирішення питання подальшої діяльності районного полігону з
переробки твердих побутових
відходів;
• заміна систем тепло- та водозабезпечення в Гостомелі;
• будівництво нової котельної у
Боярці;
• прискорення будівництва тунелю
під залізницею у Вишневому, Боярці, Ірпені, Коцюбинському,
Ворзелі;
• реконструкція ігрових майданчиків, велодромів та стадіонів.
Я добре знаю ті проблеми, що турбують жителів нашого виборчого округу. Беру на себе зобов’язання домогтися від місцевих органів державної
влади:
1. Покращити стан житловокомунального господарства:
• переглянути тарифи в напрямку

•

•
•

2.

3.

4.

зменшення, тому що вони завищенні, економічнонеобґрунтовані і не якісні;
проводити капітальний ремонт
житлового фонду, в т.ч. дахів
під’їздів, освітлення, заміну ліфтів,
термін експлуатації яких понад 25
років;
організовувати вивіз сміття із приватного сектору в містах та селах;
вирішити проблему Крюківщинського сміттєзвалища, щоб уникнути екологічної кризи.
Поліпшити медичне обслуговування населення, в т.ч. в стаціонарних закладах, забезпечити медикаментами.
Збільшити кількість дошкільних
закладів, культурно-мистецьких
центрів.
Створити нові робочі місця, в т.ч.
для молоді.

Вірю в Вашу підтримку та перемогу.
Максим Дубовик
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Передвиборча програма
кандидата в депутати Верховної Ради України
по одномандатному виборчому округу №95
Коробова В’ячеслава Володимировича
Моя програма – це Угода між мною
та тобою, шановний мешканець 95
округу. Угода про створення комфортних умов життя в твоєму місті,
селищі, для твоїх рідних, батьків, дітей, онуків.
Як відомо, Угода вступає в силу після
її підписання. З свого боку я надаю
заяву, за якою претендую на посаду
народного депутата України, з іншого
боку ти – мій вельмишановний громадянин турботного та близького 95
виборчого округу, віддаєш свій голос
за підтримку моєї кандидатури та

нашу спільну діяльність.
Цією Угодою я приймаю на себе
обов’язки, за невиконання яких повинен бути позбавлений посади депутата.
До обов’язкової програми по вирішенню проблемних питань 95 округу
треба включити багато життєвих питань: це шляхи, залізничні
переїзди,зони відпочинку, медичні
послуги, заклади для дітей та молоді,
громадський транспорт, якість комунальних послуг, створення робочих
місць, залучення інвестицій і багато

іншого, а також збереження всього
кращого, що має і чим пишаються
мешканці 95 виборчого округу.
Питань багато, але програма по нашій Угоді буде розроблятися та прийматися разом, тобто запровадимо у
95 окрузі громадські обговорення назрілих життєвих питань, які стануть
основою програм, що приймаються
місцевими радами.
У 95 окрузі, депутати і Коробов
В’ячеслав Володимирович у т.ч. будуть звітувати перед громадою,
подвір’ям у кожному районі округу.

200 днів * 5 років = 1000 – це формула, аксіома мого перебування, зустрічей з громадою та мешканцями 95
округу.
На сходинах, громадах, після обговорення, разом відпрацюємо заходи та
їх першочерговість. Ніхто не може
нав’язати громаді 95 виборчого округу те, що їй не потрібне.
У 95 окрузі мало хто дозволить собі
ігнорувати рішення громади.
Порядок і процвітання 95 виборчого
округу завтра залежить від Вашого
вибору сьогодні.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Костюк Ольги Василівни
Головне завдання народного депутата України, якого обрано по одномандатному (мажоритарному) округу, –
відстоювання інтересів своїх виборців, захист їх прав.
Завдання Верховної Ради України я
бачу в створенні системи законодавства, що сприятиме розвитку людини, даватиме змогу реалізувати всі
права, визначені Конституцією України, надійно захищатиме ті верстви
населення, які потребують соціальної
допомоги.

У разі обрання мене народним депутатом України, я буду підтримувати
прийняття лише таких законодавчих
актів, реалізація яких крок за кроком
поліпшуватиме соціальноекономічний рівень життя наших громадян. Це, в першу чергу, закони,
спрямовані на:
• підвищення реальних доходів громадян України, своєчасну виплату
зарплат і пенсій;
• скасування депутатської недоторканності та скорочення чисельно-

го складу Верховної Ради України;
• захист вітчизняного виробника,
відродження підприємств, створення нових робочих 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.
Держава має захищати інтереси усіх
громадян, а не прислуговувати купці
олігархів.
Народний депутат – слуга народу!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України по виборчому округу №95
МЕДВЕДЄВА АНДРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА
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 про
понує 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
докладу всіх зусиль, щоб:
• 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 розташуван-

ня. 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 міст і
сіл, що входять до Ірпінського 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, обслуговуватись в медичних закладах; мати
пільги на проїзд у міському транспорті;
• Проїзд на роботу в приміському і
міському транспорті для жителів
Київської області повинен здійснюватись за кошт роботодавця;
• Сприяти відновленню роботи промислових підприємств у містах і
селах Києво-Святошинського району та міста Ірпінь;
• Не допускати розміщення на територіях, що входять до округу,
екологічно небезпечних підприємств; впорядкувати вільний до-

•

•

•

•

•

ступ мешканців до водойм і рекреаційних ділянок;
Відродити роботу професійнонавчальних закладів. Гарантувати
державну підтримку працевлаштуванню молодих спеціалістів і
робітників;
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;
Домогтися відновлення роботи
санаторно-курортного комплексу
за рахунок державного фінансування;
Не допускати руйнування
природно-паркового комплексу
міста Ірпінь.

Настав час змін!
Час повернути те, що у нас забрали
підлістю і обманом!
ЧАС ПОВЕРНУТИ КРАЇНУ НАРОДУ!

Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Хом’яков Сергій Стефанович, вважаю, що як кандидат у народні депутати від 95 виборчого округу, куди
входить Ірпінський регіон та КиєвоСвятошинський район, йду на вибори
з програмою, яка спрямована на
впровадження реформ та наведення
порядку у тих галузях, які зазнали занепаду та потребують найскорішого
втручання відповідальних людей.
Перш за все:
1. Буде взято під контроль роботу
житлово-комунальних господарств. Підвищаться зарплати і рівень відповідальності працівників
житлово-комунальних служб.
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків і житловокомунальних кооперативів матимуть можливість ефективно захищати інтереси жителів.
2. Буде зупинено зростання тарифів
на комунальні послуги. До них не
включатимуть поточні витрати ко-

мунальних служб. Будуть ліквідовані штучні посередницькі структури.
3. Громадський транспорт буде надійним та недорогим. Встановити нові
марштурути руху у містах та селах
нашого регіону. Передбачається
зменшення тарифів на перевезення пасажирів громадським транспортом. Треба домогтися зробити
так, щоб можна було субсидіювати
його з міського бюджету.
4. Стратегію розвитку Ірпінського регіону та Києво-Святошинського району необхідно схвалити всім жителям на референдумі. При розбудові кожного населеного пункту
будуть обов’язково дотримуватися стандарти розвитку інфраструктури міст та регіонів, мікрорайонів
у містах, зокрема, щодо кількості
медичних і освітніх закладів, парків, місць відпочинку, транспортного сполучення і т.д. Ми забезпечимо суворий контроль за вико-

ристанням земельних ресурсів в
інтересах територіальної громади
регіону.
5. Житловий фонд міст, селищ та сіл
буде реконструйовано. Необхідно
створити умови для того, щоб інвестори вкладали кошти в реконструкцію житлових фондів міст та
селищ. Забезпечимо прозорий та
справедливий підхід у розподілі
соціального житла, захищені права мешканців гуртожитків.
6. Ми повинні підтримувати чисту
довкілля та підтримати статус зеленого регіону. Парки буде приведено в належний стан. Буде розроблено і втілено в життя програму
оздоровлення водоймищ та озер,
річок, розташованих на території
кожного з населених пунктів.
7. Ми будемо мати якісне безоплатне медичне обслуговування. Одним з першочергових завдань
буде забезпечення якісної і
справді безоплатної роботи служ-

би «швидкої допомоги», міських і
районних лікарень та поліклінік,
а також сприятимемо відкриттю
нових.
8. Малому і середньому бізнесу
буде створено режим найбільшого сприяння. Буде скасовано більшість бюрократичних процедур, а
принцип роботи «єдиного вікна»
для підприємців у регіоні стане
реальним. Припиниться свавілля
дозвільних інстанцій.
9. Безпека громадян. Всі вулиці кожного населеного пункту будуть
освітлені, цілодобово патрулюватимуться міліцією. Всі соціальні
об’єкти охоронятимуться за кошти
місцевих бюджетів.
Квітуче, чисте місто та село, високі
зарплати в усьому регіоні, соціальний
захист населення, економічний розвиток, влада без корупціонерів – таким я бачу наш регіон. Якщо Ви також, зробіть вибір на користь своїх інтересів 28 жовтня 2012 року!
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
Бовсуновського Олександра Михайловича
Внаслідок вашої самовідданої і наполегливої праці останнім часом в Україні з’явилися перші ознаки стабілізації економічного розвитку. Зокрема в
Київському регіоні поступово відновлюються промислові підприємства,
активізуються приватна діяльність
громадян, відроджується духовність,
повертаються на чільне місце моральні цінності в суспільстві. І я сподіваюсь, що вже у найближчий час це
призведе до певного поліпшення загального рівня життя в країні, який,
нажаль, до останнього часу не може
задовольнити нас з вами.
Тому, в разі обрання мене депутатом
Верховної ради України наступного
скликання, я працюватиму над розробкою та впровадженням в життя
соціальних програм, законодавства
України, спрямованих на забезпечення загального економічного і соціального розвитку.
ЛЮДИНА, її ДОБРОБУТ, ЗДОРОВ’Я ТА
ВПЕВНЕНІСТЬ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ
є головною моєю турботою. Буду вважати вирішення проблем Київського

краю наріжним каменем своєї професійної діяльності.
Я боротимуся за те, щоб:
У загальнодержавній політиці:
• Україна, як суверенна демократична європейська країна, розвивала зв’язки з усіма світовими
державами і, насамперед, з найближчим сусідом – Росією.
• Головним завданням держави
було забезпечення соціального
захисту, прав і свобод громадян.
• Українська економіка інтегрувалася в світовий ринок;
• Стимулювалися інвестиції в вітчизняну економіку;
• Був знижений податковий тягар і
спрощена система оподаткування;
• Надавалася підтримка малому,
середньому бізнесу і національному товаровиробнику в цілому;
• Зміцнювався правопорядок і неухильно дотримувалися закони;
• Існував суспільний контроль над
виконавчою владою, силовими
структурами, проводилося бо-

•

•
•

•

•

•

•

ротьба з корупцією у держаних
органах;
Проводилася боротьба із забрудненням навколишнього середовища.
Держава надавала реальну підтримку селянину.
Громадяни України були забезпечені роботою, яка б гідно оплачувалася;
Підвищувався рівень соціального
захисту пенсіонерів, безробітних,
інвалідів, учасників бойових дій,
чорнобильців, ветеранів Великої
Вітчизняної війни та праці, багатодітних родин та дітей-інвалідів.
Мінімальна заробітна плата була
не нижче прожиткового мінімуму,
а пенсія – мала гідний рівень, в
залежності від трудового внеску;
Відбувалася стабілізація цін і розумна цінова політика щодо квартплати і комунальних послуг;
Запроваджувалися системи пільгового кредитування молоді для
одержання освіти і придбання
житла;

• Був рівний доступ усіх до медичної допомоги, освіти;
• Держава надавала реальну підтримку науці і культурі.
У регіональній політиці:
• Держава залишала регіонам більше коштів на власний розвиток;
• Реалізовувалися програми екологічного оздоровлення зон, постраждалих від Чорнобиля;
• Державні гарантії по виплаті регресів і поверненню боргів по
зарплатні.
• Сприяти створенню нових робочих місць
• Надати практичну допомогу
щодо розширення виробництва
в окрузі;
• Залучити інвестиції для організації виробництва нових видів продукції.
• Посилення боротьби зі злочинністю
і забезпечення достатнього фінансування правоохоронних органів.
О.М.Бовсуновський

Москаленко Ярослав Миколайович
Виборча програма
Дорогі земляки, я – така ж людина, як
і Ви. Все життя я прожив на цій землі.
Знаю, як тут дається успіх і чим обертається для простих громадян не виважені рішення чиновників. Маю гарний досвід реальної зміни ситуації на
місцевому рівні, а за Вашої підтримки хочу спробувати зрушити її на рівні
державному.
В своєму житті я завжди керувався
чесністю і порядністю. Я дослухаюсь
до думки своїх виборців і завжди відповідатиму за свої слова і вчинки.
Я відкритий до спілкування, адже
тільки так можна отримати справжню
картину, котра відповідає дійсності.
Моя стратегія розвитку округу будувалась на реальних запитах. Так само
я планую працювати у Верховній
Раді. Я палкий патріот своєї країни.
Держава твориться не в кабінетах, а в
маленьких містах і селах. Тому я – за
всебічний розвиток місцевих громад.
Це – головна теза моєї програми.
Заможна громада – заможна країна.
Таким принципом керуються в ЄС, інтеграція з яким є нашою стратегічною
метою. Це єдиний дієвий спосіб подолати кризову ситуацію в державі.

Реалізуючи курс Президента В.Януковича «Україна для людей!» ми змогли подолати нестабільність, забезпечити Україні та її громадянам гарантію безпеки завдяки проголошенню
позаблокового статусу. Настав час
розвитку.
Я відстоюватиму внесення змін до законодавства щодо забезпечення
ефективної роботи місцевої влади і
збільшення ролі громад. А це – подолання безробіття, створення нових
робочих місць, забезпечення достойної зарплатні, залучення інвестицій і
наповнення місцевих бюджетів.
У нашому окрузі все тримається на
плечах малого та середнього бізнесу і
селян, тому я вважаю за необхідне
покращити умови роботи приватних
підприємців. А саме: зменшення податкового тиску для підприємців,
створення комфортних умов для їх діяльності, а також сприяння роботі
господарств на селі з державним забезпеченням інфраструктурою.
Соціальна політика – важливе питання, котре вимагає більш детального
втручання. Потрібно прикласти зусиль, аби зберегти школи і доступну

освіту, забезпечити навчальні заклади новими технологіями та умовами
для навчання: від повноцінного харчування до шкільних автобусів.
Треба негайно покращити важке
становище медичних закладів, аби
забезпечити належне медичне обслуговування: сучасне обладнання,
розвиток сімейної медицини, створення умов для роботи молодих
спеціалістів.
Представники національних меншин
мають право говорити рідною мовою, в той же час підтримуючи державну мову.
Наш округ є неблагополучним з екологічної точки зору. Необхідно реконструювати очисні споруди, забезпечити населення якісною питною водою та централізованим вивозом
сміття.
Частина нашого округу – це території
з радіоактивним забрудненням. Я вимагатиму виконання обіцяних виплат
та компенсацій для громадян, котрі
тут постійно проживають, а також
змін, які б забезпечили гідне соціальне забезпечення та якісне медичне
обслуговування.

Є гарні приклади впровадження зелених технологій, котрі могли б дозволити перехід на альтернативні
види опалення, що гарантує значну
економію коштів людей. Тому питання енергозбереження є пріоритетною
частиною моєї програми.
Програма базується на реальній проблематиці нашого округу, проте вона
актуальна для всієї країни. Чи не найгостріше стоїть питання молодіжної
політики.
Не надається належної уваги працевлаштованості молоді та її професійній
освіті. Я ініціюватиму законопроект
на підтримку молоді, впровадження
стипендій, грантів, гарантоване надання першого робочого місця, будівництво доступного житла.
Я завжди опікувався спортивним вихованням і створенням умов для заняття спортом, адже це запорука здорової нації. Тому розвиток спорту і
організація дозвілля молоді має мати
підтримку на державному рівні.
Впевнений, що виправдаю надії своїх
виборців, адже наші відносини будуються на взаємній довірі та спільних
інтересах.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 96
від Політичної партії «Зелені»
Лупейка Олександра Васильовича
Людина – частина природи. Збережемо обох.
Усі закони та програми – через екологічну експертизу.
Громадянам України – соціальну та
екологічну захищеність, підвищення
добробуту.
Ми – Київська Русь!
Повернення, стабілізація і підвищення чорнобильських пільг.
Достойні пенсії громадянам України.

«Ні» – підвищенню пенсійного віку.
Забезпечення доступного та якісного медичного обслуговування населення.
Підвищення рівня здоров’я. Середня
тривалість життя українців має перевищувати 80 років.
«Зелене світло» – дитинству. Населення України має зростати.
Ревізія земельних питань. Відібрати
землю у крадіїв.

Захистимо річку, ліс, землю, планету!
Поставити бар’єр у хаотичних забудовах.
Достойне житло – громадянам
України.
«Ні» – екологічно шкідливим виробництвам.
Припинити приниження українців
комерційними банками, особливо з
іноземним капіталом.
Перехід до спрощеної системи опо-

даткування для всіх сфер бізнесу.
Відмова від ПДВ.
Звільнення від податків підприємницькі структури на суми, які вкладені у будівництво шкіл, дитячих садків, церков, культурно-освітніх закладів і т.д.
Політична люстрація.
О.В. Лупейко

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №96
Бєлікової Марини Георгіївни
Що потрібно зробити
Сьогодні народ України перебуває у
складному становищі. Започатковані
реформи не дають бажаних результатів – добробут людей зростає дуже
повільно.
Це стосується всіх галузей виробництва, особливо сільського господарства, де низьким залишається рівень
заробітної плати, збільшується кількість землі, що не використовується.
Мене хвилює, що люди, віддавши
своє здоров’я і сили, нині отримують
мізерні пенсії, що в лікарнях хворих
нічим лікувати і годувати, від них вимагають купувати ліки за свої кошти і
приносити з собою навіть постільні
речі.
Але чи не найтривожнішим сьогодні
є те, що багато співвітчизників втрачають віру в своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Не маючи перспективи влаштувати власне життя, молодь нерідко вдається до алкоголю
та наркотиків, проявляє неповагу до
батьків, людей похилого віку, жінок,
стає на шлях правопорушень.

Вважаю, що соціально захищеним
має бути кожен громадянин. Працездатна особа повинна мати роботу із
високою зарплатою, молодь – освіту
та професію, а люди похилого віку –
пристойну пенсію.

Наполягатиму на збереженні фіксованого податку сільгоспвиробникам, на
своєчасному проведенні розрахунків
із населенням за земельні паї, які передані в оренду.

Що я зроблю, якщо мене оберуть народним депутатом України
В галузі підприємництва:
Захищатиму інтереси кожного, хто
бажає відкрити власну справу. Підтримуватиму підприємницьку діяльність шляхом зменшення податкового тиску та адміністративного втручання у справи юридичної особи.
Сприятиму відновленню роботи підприємств, що не працюють і створенню нових робочих місць.

В галузі соціального захисту
населення:
Виступатиму за збереження існуючого пенсійного віку, вдосконалення
механізму адресної соціальної допомоги, в першу чергу, багатодітним
сім’ям, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам.
Розвиватиму мережу соціального обслуговування одиноких громадян похилого віку за місцем їх проживання.
Домагатимусь повернення «заморожених» вкладів.

В галузі сільського господарства:
Добиватимуся, щоб сільське господарство стало пріоритетною галуззю.
Ініціюватиму розробку законодавчих
актів щодо ринку зерна та цукру, програм по вирощуванню і переробці в
регіоні льону, коноплі, картоплі.

В галузі медичного обслуговування:
Підтримуватиму введення медичного
страхування.
Добиватимусь збереження існуючої
мережі медичних закладів, поліпшенню їх матеріально-технічної бази
та безкоштовного медичного лікуван-

ня для соціально незахищених верств
населення. Докладу зусиль по організації мережі аптек без націнок на
ліки вітчизняного виробництва, а також для діабетиків, пенсіонерів, прокатних пунктів при них предметами
для хворих та інвалідів (милиці, коляски тощо).
В галузі освіти та культури:
Боротимусь за розвиток інтелектуального потенціалу України. Підтримуватиму безкоштовне навчання у
державних ВУЗах, відкриття молодіжних клубів, комп’ютерних навчальних
осередків, надання молоді пільгових
кредитів на навчання та житло.
Всіляко сприятиму відродженню духовності, пропаганді історичного минулого Київщини.
Керуючись програмою та Вашими наказами, шановні виборці, я буду захищати Ваші інтереси, відстоювати
наше з вами право на гідне життя
МАРИНА БЄЛІКОВА
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Передвиборна програма кандидата у народнi депутати України
від партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 97 одномандатному виборчому округу
Різаненка Павла Олександровича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Я, як депутат Броварської міської
ради та голова ГО «Громадський захист Київщини», постійно та системно
працюю задля утвердження законності, проти корупційних дій чиновників та земельних зловживань можновладців. Маючи досвід керівної роботи в міжнародних інвестиційних
компаніях, знаю та розумію, як має
працювати система державного
управління.
Я йду на вибори саме з командою
УДАРу, бо поділяю впевненість у необхідності системних змін у країні і
досягнення європейських стандартів
життя.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників стримує
нормальний розвиток Броварщини,
Баришівщини та країни в цілому. Все
це відлякує інвесторів від нашого регіону, потенціал якого є одним з найвищих в Україні.
Відсутність робочих місць з гідною
заробітною платою змушує жителів
регіону їздити на заробітки до Києва.
Земля розкрадається через корупційні схеми, а місцеві жителі не можуть

отримати передбачені законом ділянки.
Щоби змінити цю ситуацію, у фракції
партії УДАР у Верховній Раді я спрямую зусилля на такі напрямки:

ка міліції і податкової, прокурора,
суддю.
Відкритість земельного кадастру, для
отримання громадянами інформації
про вільні земельні ділянки.

• забезпечення транспортного сполучення між селами та райцентрами округу.
• відновлення сільських клубів як
культурних центрів.

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію.
Звільнити корумпованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців,
суддів і прокурорів.
Запровадити механізми регулярної
звітності влади і відкликання з посад
тих, хто не виправдовує довіри людей;
Скасувати персональні пенсії і чиновницькі пільги.
Повернути незаконно захоплене майно громади.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць
для молоді на підприємствах та установах.
Реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.
Впровадження реальної профілактики наркоманії та алкоголізму, серед
дітей та пiдлiткiв.

V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Гідні доходи. Кожен працюючий, не
економлячи на харчах та одязі, на місячну зарплату зможе купити холодильник або пральну машину; пересічна сім’я протягом 3 років матиме
змогу придбати автомобіль, протягом 10 – житло у місцевості проживання.
Значно скоротити кількість податків
та спростити систему їх адміністрування.
Недопущення закриття дільничних лікарень в Броварському районі. Покращання їх забезпечення ліками,
обладнанням та транспортом.
Залучення інвестицій для відродження підприємств Броварського Промвузла та комбінатів Березані.
Захист та підтримка малого та середнього сільськогосподарського виробника для недопущення вимирання села.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ
Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий 150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парламентом.
Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадяни на референдумі
зможуть скасовувати рішення органів
влади, відправляти у відставку голову
місцевої держадміністрації, керівни-

ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ
ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання
у громаді. 100% податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на
нерухомість мають залишатися на місцях. Нульова ставка податку на прибуток – для новостворених малих підприємств на 3 роки; для створених на
депресивних територіях – на 5 років.
За рахунок цих коштів:
• забезпечення якісних доріг до
кожного будинку, особливо в сільській місцевості.

Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.

Програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
Любі мої!
Я, Єрухимович Ольга Леонідівна, уродженка м. Херсон, та ще з студентських часів навчалась, живу та працюю в нашому чудовому місті. Доля
нашого міста мені не байдужа, тому і
вирішила взяти участь в наступних
виборах до Верховної Ради.
Я переконана, що в сучасному світі
жінка не може стояти осторонь ситуації, яка відбувається в країні. Пройшли ті часи, коли жінка мала тільки
готувати та після народження дітей
присвячувати весь вільний час вихованню, тоді як сильна половина людства займалася своїми справами. Я
впевнена, що жінка завжди повинна
залишатися жінкою, але бути осторонь життя в країні вже не має права.

Саме нерівноправність по відно
шенню до жінок спонукала мене висунути свою кандидатуру на наступні
вибору.
Невелика кількість жінок в Верховній
Раді свідчить про те, що в країни і по
сьогодні вважають жінок не здатними приймати політичні рішення та відігравати важливу роль в розвитку
суспільства. Ця позиція не влаштовує
мене, та і, думаю, багатьох жінок нашої країни також.
Жінка, мати, дружина, яка створює
затишок в родині, не гірше може
навести лад в країні. Сучасна жінка
– це не просто домогосподарка,
але в багатьох випадках є основною годувальницею в родині,
тому термін слабкої статі в сучасно-

му житті не є актуальним по відношенню до жінок.
Моєю основною метою – є досягнення державою таких стандартів життя,
в яких суспільство почувалось би
більш захищеним та соціально рівноправним. Я виступаю за те, щоб жінки мали право займати посади на
рівні з чоловіками. Присутність більшої кількості жінок в Верховній Раді
не тільки зробить її більш красивою,
а й буде змушувати чоловіків поводитись більш чемно, краще за жінок ніхто не зможе зрозуміти проблеми, тяготи материнства, тому прийняття законів, пов’язаних з материнством, соціальними зобов’язаннями держави
перед жінками без їх участі в законотворчому процесі є не вірним і той

чи інший закон чи положення не зможуть повною мірою задовольнити
реальні потреби.
Любі жінки, настав час до активної
позиції, поки ми самі не почнемо
створювати кращі умови нашого з
вами повсякденного життя, за нас це
ніхто не зробить. Тому приходьте на
вибори, покажіть,що ви не байдужі
до майбутнього нашою держави, покажіть, що від вас багато чого залежить, доведіть, що слабка стать здатна на вагомі поступки, та здатна змінити життя на краще, адже країна також – родина, а в родині краще за жінок ніхто не впорається….
З Любов’ю до кожного,
Єрухимович Ольга
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Програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
Дорогі громадяни України!
Я, Крупа Олена Анатоліївна, вважаю,
що настав час подолання негативних
тенденцій в житті української молоді.
Я вирішила балотуватися до Верховної Ради України, щоб захищати і
відстоювати права своїх земляків. Я
вимагатиму забезпечення повноти
реалізації прав та свобод, безперешкодного та ефективного залучення
молоді в економічну, політичну, екологічну діяльність. Молодь має безпосередньо брати участь у формуванні та реалізації політики, реформ,
програм, що стосуються суспільства й
молоді зокрема.
Оскільки молодь становить біля чверті всього населення, ми повинні розкрити її потенціал, адже Україна має

стати одним з найбільш динамічних і
найбільш інтелектуальних суспільств
світу. Молодь завжди готова приймати виклики сучасності. І дуже важливо разом з молоддю приймати рішення, які впливають на її життя
Моєю метою є:
• подолання корупції в органах державної влади;
• забезпечення вирішення міжгалузевих проблем у сфері державної
молодіжної політики;
• розробка і здійснення заходів
щодо підтримки молодої сім’ї, талановитої молоді, молодіжних і
дитячих громадських об’єднань,
сприяння духовному і фізичному
розвитку молоді, вихованню громадянськості і патріотизму.

• побудова професійної, моральної
та патріотичної влади;
• розвиток активного та небайдужого суспільства, котре формуватиме владу та впливатиме на неї
для відстоювання своїх інтересів;
• розвиток демократичної моделі
відносин між владою та громадянами;
• забезпечення молоді роботою;
• створення умов для розвитку потенціалу та таланту у молоді;
• забезпечення молоді рівних можливостей отримання вищої освіти
з урахуванням суспільних потреб,
залучення до фінансування освіти
приватного капіталу, місцевої влади та інших потенційних працедавців;

• створення фондів соціального захисту студентства;
• охорона здоров’я молоді, формування у неї глибокої потреби в духовному та фізичному розвитку;
• пропаганда здорового способу
життя серед молоді, вжиття інших
заходів, які б забезпечували здоровий генофонд народу України;
Молодь – це наше майбутнє! Те, що
ми сьогодні зуміємо вкласти в неї, те
вона нам віддасть в майбутньому з
сторицею! Якщо це буде інформативне та корисне навчання, гарна та перспективна робота та можливість реалізовувати у себе у тій діяльності, яка
є натхненою для неї, то і майбутнє
України буде світлим, перспективним
та успішним!

Програма кандидата у народні депутати України
Рибачука Юрія Івановича
Ідучи в народні депутати України
ставлю своєю ціллю забезпечити для
громадян України демократичний
шлях розвитку держави та європейський рівень добробуту громадян.
Вести особистий прийом громадян,
що проживають на території мажоритарного виборчого округу № 97, та
сприяти вирішенню їх життєвих проблем і потреб.
Забезпечувати підтримку розвитку
місцевого самоврядування в Україні
та сприяти вирішенню проблем громад на території мажоритарного виборчого округу № 97.
Сприяти захисту прав громадян України та впровадженню в практику дії

судів присяжних.
Підтримувати ініціативу громадян
про виборність суддів.
Сприяти вирішенню питання про розвиток української мови разом з розвитком регіональних мов.
Забезпечити на рівні законів виконання конституційної норми по безоплатності охорони здоров’я громадян України.
Гарантоване забезпечення державою
реабілітації та європейського рівня
соціального захисту громадян, що
отримали погіршення стану здоров’я
під час виконання ними професійних
чи службових обов’язків та є платниками податків.

Забезпечувати розвиток матеріальної
бази та фінансування фізичної культури та спорту, як умови здоров’я населення України.
Добиватися притягнення до відповідальності винних у приховуванні від
громадян правдивої інформації про забруднення довкілля та наслідки такого
забруднення для окремого громадянина, що спричинило масове погіршення
здоров’я, в першу чергу по наслідкам
Чорнобильської катастрофи.
Добиватися скасування неконституційного збільшення пенсійного віку.
Сприяти створенню державою умов
для отримання професійної кваліфікації та подальшого працевлаштування

громадян з особливими потребами.
Сприяти створенню державою та місцевим самоврядуванням умов для
працевлаштування молоді після отримання ними професійної освіти.
Забезпечити на рівні законів державного гарантованого забезпеченням
житлом молодих сімей з дітьми.
Сприяти залученню інвестицій для
розвитку економіки та створення робочих місць на території виборчого
округу.
Сприяти розвитку української культури та духовності.
Кандидат у народні депутати України
Рибачук Ю.І.
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Програма
кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 98
Шановні співвітчизники!
Я, Саюшкін Сергій Петрович, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу. За
20 років незалежності влада не змогла забезпечити людям гідний рівень
життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно виправити!
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихований у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. Ми повинні дати відсіч зажерливим олігархам, які намагаються провести до Верховної Ради своїх слухняних маріонеток. До парламенту мають бути обрані чесні та відповідальні
політики, які працюватимуть не для
того, щоб набити власного гаманця, а
заради добробуту своїх виборців.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та беззаперечний міжнародний авторитет нашої країни.

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

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

культури мають бути забезпечені цільовим бюджетним фінансуванням,
відповідні статті бюджети мають бути
захищені від секвестру.
У сфері міжнародних відносин Україна має позиціонуватися як нейтральна та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими країнами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Збройні Сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недоторканність державного суверенітету нашої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та ліквідації наслідків екологічних катастроф, що стали результатом недбалості влади та хижацького господарювання.
Всі ці принципи мають бути терміново впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити
життя українців на краще!

передвиборна Програма
кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 98
зіньковської наталії володимирівни
Від деколонізації України до стабільного розвитку та росту
В Україні необхідно негайно змінити
систему державного управління, економічну та міжнародну політику держави.
Нова державна система повинна стояти на трьох засадах:
Чим вища посада, тим більша відповідальність.
Право походить від обов’язку.
Обов’язок та право – невід’ємні поняття.
Кожен громадянин зобов’язаний підтримувати громадський устрій, правопорядок та Закон. Тому кожен, хто
має право голосу, зобов’язаний вміти
користуватися та мати зброю.
Управління
Місцеві громади обирають суддів та
шерифів (місцевих правоохоронців).
Розпустити міліцію та загони спеціального призначення. Організувати
нові українські правоохоронні органи, скоротивши їх склад на 90%.
Скоротити кількість чиновників на
90% шляхом введення електронного
урядування.
Також повністю оновити апарат чи-

новників та провести реформи по
типу Грузії.
Економіка
Зміна економічної політики має на
меті здешевлення товарів та послуг
для населення і підприємців та полегшення доступу грошей всіх категорій населення, покращання якості
життя у нашій країні, унеможливлення інфляції. Цього можна досягнути
тільки негайно скасувавши ПДВ та
ввівши системи вільних грошей.
Система вільних грошей для місцевих
громад використовується у США, Німеччині, Швейцарії. Вільні гроші друкуються муніципалітетами під будь-які
цінності (земля, будинки, техніка). За
спільною домовленістю, вільними
грошима можна розраховуватися за
комунальні послуги, товари тощо. Гроші мають своє маркування. Щомісяця
за користування грошима місцевою
владою береться плата у вигляді одного відсотку від вартості грошей.
Платить той користувач, хто на кінець
місяця має у себе ці гроші. Плата за
користування вільними грошима йде
до бюджету міста. Оскільки ніхто не
бажає мати у себе вільні гроші, обіг
відбувається шалено швидко. Тобто за
місяць гроші працюють у десятки раз

швидше, ніж звичайні. Йде прискорене стимулювання економіки. Чим
швидше «прокручуються» гроші, тим
краще працює економіка і збагачуються люди та держава. Така система грошового обігу спричинить зникнення
інфляції загальнодержавних грошей.
Наявність таких коштів місцевим громадам дає можливість вільного кредитування місцевих виробників та
фермерів, приватних підприємців,
що задіяні у виробництві.
Енергетична безпека
Законодавчо відмінити монополію на
продаж приватним користувачам
енергоносіїв. Ввести в дію національну програму зі встановлення у районах та містечках автономних електростанцій на відновлюваній енергії (вітрова, сонячна тощо). Кожна громада, кожне містечко зможе отримати
від держави кредит для закупівлі та
встановлення комплексу, який виробляє електроенергію та тепло й потребує малих коштів та енергозатрат
для утримання і функціонування. Таким чином можна унезалежнити
Україну від зовнішнього тиску Російської Федерації та суттєво здешевити
вартість тепла й електроенергії для
населення і виробництва.

Міжнародна політика
Україна зобов’язана проводити наступальну політику щодо Російської
Федерації та мати партнерські стосунки із країнами Заходу. Території,
що їх обіймає РФ, є джерелом нестабільності. Київ зобов’язаний взяти політичну відповідальність за безпеку у
Східній Європі.
Програма деколонізації
Щоб досягнути успіху в майбутньому,
Україні необхідно рішуче порвати зі
своїм колоніальним минулим: в політиці, виробництві, культурі, освіті,
ментальності. Розробивши «Програму деколонізації України», положення якої актуальні і до нині, 9 березня
2000 року я з однодумцями вдалась
до рішучого кроку, аби розпочати
суспільну дискусію щодо нагальності
її втілення. Хоча в результаті політичного ув’язнення нам не вдалось домогтись реалізації наших вимог, ми
розбудили широкі громадські протести, які спричинили до повалення тодішнього авторитарного режиму, але
цим знову скористались політики.
Сьогодні революціонери йдуть у Верховну Раду, щоб завершити почате
тоді. З підтримкою українців на мене
чекає успіх!
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
Ломако Євгенія Володимировича
Пам’ятаємо минуле, живемо теперішнім, будуємо майбутнє!
Я йду в депутати, щоб повернути
втрачену довіру народу до влади. Ми
повинні збудувати багату країну своїм дітям та онукам. Я вважаю, що головною метою, яка об’єднає український народ, має стати соціальноекономічний розвиток держави. Коли
забезпечений громадянин пишатиметься життям та роботою в своїй
країні. Я вірю, що Україна буде могутньою європейською державою!
Моя мета:
• Здійснювати юридичну та методичну допомогу на місцях пенсіонерам з питань оформлення пільг
та субсидій, отримання коштів.
• Створити умови для вирішення
невідкладних питань матеріального, медичного, соціальнопобутового, культурного обслуговування осіб похилого віку, осіб з
обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці,
одиноких непрацездатних і малозабезпечених громадян.
• Створити умови та здійснювати
контроль над забезпеченням надання якісної безкоштовної медичної допомоги усім верствам

населення.
• Забезпечити особистий щомісячний прийом громадян на місцях.
• Створити «гарячу лінію», через
яку кожен зможе висловити свою
думку та отримати відповідь на
всі запитання, незалежно від віку,
статусу і політичних переконань.
• Значно підняти рейтинг педагогічних працівників, як гаранта зрощення нового покоління громадян.
• Підняти заробітну плату педагогічним та медичним працівникам до
рівня середньо-промислової в
країні.
• Проводити щоквартальне підвищення заробітної плати педагогічним та медичним працівникам, з
урахуванням рівня інфляції.
• Не допускати закриття сільських
фельдшерсько-акушерських пунктів. Створення фондів для забезпечення їх медикаментами першої необхідності.
• Створити умови та здійснювати
контроль над забезпеченням надання якісної безкоштовної медичної допомоги усім верствам
населення.
• Забезпечити першочергове надання земельних ділянок під будівництво житла молодим сім’ям.

• Підтримувати та створювати умови для самореалізації талановитих дітей, адресна допомога при
вступі до ВНЗ.
• Не допускати закриття чи перепрофілювання шкіл та дитячих
садків в селах.
• Реконструювати спортивні майданчики в сільських школах, забезпечувати їх меблями та обладнанням.
• Забезпечувати першочергово молодь робочими місцями на території району. Збільшити кількість
робочих місць, шляхом сприяння
реалізації в районі програм щодо
розвитку малого та середнього
бізнесу, підтримувати підприємницькі ініціативи молоді.
• Забезпечити освітленням вулиці
селищ та сіл.
• Поліпшити якість питної води, доведення показників до відповідності санітарним нормам.
• Забезпечити збереження та розвиток мережі закладів культури і
бібліотек, недопустити їх скорочення, перепрофілювання та ліквідацію.
• Забезпечити належний стан благоустрою населених пунктів, прибирання територій, освітлення та
ремонту дитячих майданчиків.

• Забезпечити сприятливі умови
для розвитку малого підприємництва. Захист прав та встановлення
чесних і прозорих відносин між
виконавчою владою та підприємцями.
• Сприяти збільшенню обсягу інвестицій на розвиток сільського господарства, соціальної сфери
села – на газифікацію, будівництво шкіл, доріг тощо.
• Створити прозорий і легальний
ринок землі, що гарантуватиме
жителям району мінімальну
орендну плату за землю.
• Завершити приватизацію присадибних ділянок громадян з видачею їм державних актів.
• Створити кооперативи з переробки овочів та фруктів з прийомом
сировини на місцях.
• Всіляко підтримувати і розвивати
інтелектуальний ріст молоді.
• Посилити патріотичне виховання
серед школярів та студентства
країни.
• Припинити тиск на заклади освіти
з боку не освітніх структур та організацій.
Будучи народним депутатом я зроблю все, щоб Україна стала могутньою, процвітаючою країною!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України
по виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Поліщука Юрія Миколайовича
• Спрямування законотворчого процесу насамперед у напрямку наповнення норм Конституції України реальним змістом. На сьогодні
ж Основний Закон держави – це
декларація намірів.
В Політичній сфері
• поглиблення демократії і засад
народовладдя. Це можливо тільки у випадку обіймання вищих по-

Час Київщини

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

сад виключно на виборчій основі.
Вибори голів районів, областей.
Далі вибори суддів і навіть керівників фінансових управлінь, – без
цього шляху розмови про демократію так і залишаються розмовами;
• не допустити приватизації стратегічних галузей, доріг, портів, електрокомунікацій, металургії тощо.
• добитися перерозподілу на рівні

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

Головний редактор – Геннадій Гребньов

60% бюджетних коштів на користь місцевого самоврядування, оскільки комунальна сфера –
в кризі, проблеми освіти, охорони здоров’я і соціального захисту – це саме прерогатива місцевих органів влади. Подальша
централізація коштів в центрі –
системна криза в регіонах з непередбачуваними соціальними
наслідками.

В сфері кономіки
• жорсткий протекціонізм українського виробництва. Захист внутрішнього і зовнішніх ринків збуту. Любіювання у всьому світі просування до світових ринків українських товарів і послуг.
• розмова з усіми державами, –
тільки «на рівних».
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