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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 90
Дригало Людмили Борисівни
Вважаю, що запорука європейського
розвитку нашої держави полягає в
усуненні глибокого розколу – як між
народом і владою, коли влада живе в
благополучній, багатій країні, а народ
за межею бідності, так і по мовному
бар’єру. Тож головним завданням нового парламенту має стати: повернення України від беззаконня й деградації в русло економічного та соціального прогресу; підвищення життєвого
рівня громадян; консолідація нації на
платформі єдиної державної мови.
З цією метою буду наполягати на
прийнятті Законів, спрямованих на
вирішення таких проблем:
1. Право кожної людини працювати
і гідно заробляти. Відродження
підприємств і створення сприятливого інвестиційного клімату для
вітчизняного виробника допоможе розвитку внутрішнього й зовнішнього ринків, зменшенню
безробіття та підвищення зарплат,
в тому числі для працівників бюджетної сфери.
2. Подолання корупції. Наполягатиму на усуненні депутатської та
суддівської недоторканності, ско-

роченні витрат на утримання влади і спрямування цих коштів на
соціальні потреби.
Вимагатиму, аби поіменне голосування в Верховній Раді було закріплене
не лише законодавчо, а й фактично.
Зміни до законодавства унеможливлять чиновницьке хабарництво, повернуть до бюджету державні кошти,
які були незаконно використані для
особистого збагачення можновладців.
3. Соціальний захист. Збереження
статусу 4-ї зони радіоактивного
забруднення, пільг і компенсацій
постраждалим від Чорнобильської катастрофи, воїнамінтернаціоналістам, інвалідам, сиротам, багатодітним родинам.
Першочергове працевлаштування молоді, жінок, одиноких матерів та сиріт. Встановлення реального прожиткового мінімуму, який забезпечить не
фізіологічну норму, а повноцінне життя громадян.
Встановлення однакових правил нарахування пенсій для всіх громадян,
у тому числі й високопосадовців та
відміна збільшення вікового цензу
при призначенні пенсії.

Вважаю, що у нас ще не створені необхідні умови для реалізації потенціалу жінки-трудівниці, тому буду сприяти широкому залученню жінок до
керування виробничою, культурною
та соціальною сферами.
4. Впровадження нових стандартів в
галузі ЖКГ, освіти й медицини.
Удосконалення законодавства в
житлово-комунальній сфері дозволить запобігти підняттю тарифів та усунути вплив підприємствмонополістів на вартість комунальних послуг.
Реформування галузі охорони
здоров’я забезпечить безкоштовні:
ургентну допомогу та лікування дітей.
Кожен працедавець буде зобов’яза
ний гарантувати найманому робітникові пакет медичного страхування.
Буду добиватися виконання збільшення бюджетних місць у навчальних
закладах. Вважаю, що кращу освіту
повинен мати не той, у кого більше
коштів, а той, хто має більші здібності.
У виборчому окрузі залучатиму бюджетні та недержавні кошти на:
1. Своєчасне забезпечення ремонту
доріг, побудова об’їзної дороги,

реконструкція Горбатого та
дерев’яного мостів.
2. Державне фінансування соціального житла, податкове заохочення
бізнесу для цього, надання кредитів для будівництва житла усім,
хто його потребує та державного
житла для малозабезпечених.
3. Розвиток матеріальної бази медичних
установ, закладів освіти, культури. Перенесення туберкульозного диспансеру згідно приписів санітарної служби міста. Комплектація онкодиспансера апаратом променевої терапії. Завершення будівництва дитсадка на
Таращанському масиві та освітнього
комплексу на Піщаному масиві.
Прискорення передачі ПК «Росава» у
комунальну власність. Збільшення
кількості загальнодоступних дитячоюнацьких спортивних секцій. Реконструкція центральної частини міста.
Відродження музею космонавтики.
Відкриття міської картинної галереї.
4. Поліпшення екологічного стану річок Рось і Протока. Побудова міської набережної. Створення туристичного маршруту містом Біла
Церква.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 90
Свердлика Костянтина Володимировича
Я, Свердлик Костянтин Володимирович, в разі обрання мене народним
депутатом України працюватиму над
вирішенням таких проблем:
• створення умов економічного
росту;
• збільшення доходів малозабезпечених громадян:
• консолідація українського суспільства;
• подолання корупції та організованої злочинності;
• пріоритетний розвиток науки,
культури, освіти;
• технологічний прорив України у

перспективних напрямках;
• соціальний захист дітей з малозабезпечених сімей.
Для чого необхідно:
1. Економічна свобода та пільгові
умови для розвитку приватного
підприємництва, спрощення податкової системи.
2. Надання пріоритету молодим
сім’ям та багатодітним родинам,
забезпечення умов довгострокового кредиту на житлове будівництво.
3. Розумна і зважена земельна реформа, захист вітчизняного това-

ровиробника, здобуття зовнішніх
ринків.
4. Розширення стосунків з економічно розвиненими країнами для
впровадження новітніх прогресивних технологій та спільних вигідних виробництв. Збільшення
робочих місць.
5. Реформування охорони здоров’я з
впровадженням бюджетнострахової медицини та паралельним існуванням комунальної,
страхової та приватної, яка забезпечить якісне медичне обслуговування в країні.

6. Основа життя – екологія – зберегти природу і навколишнє середовище, забезпечити екологічну
безпеку людині – святий
обов’язок держави.
7. Кожному громадянину свій пенсійний рахунок, під державну гарантію, який забезпечить вартість
споживчого кошика.
Підтримайте мене, і це буде наша
влада, яка забезпечить гідне життя
всіх громадян.
«____» серпня 2012 року
Свердлик Костянтин Володимирович
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Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом
Шановні співвітчизники!
Я, Котенко Олексій Володимирович,
вважаю, що Україна потребує реформ, які б здійснювалися в інтересах народу. За 20 років незалежності
влада не змогла забезпечити людям
гідний рівень життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно
виправити!
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. Громадянам України – гідне медичне обслуговування.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адрес-

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

культури мають бути забезпечені цільовим бюджетним фінансуванням,
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!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 90
Матюшка Вадима Михайловича
Основною причиною всіх бід в Україні є брутальне порушення владою законів, в т.ч. Конституції. Поганий приклад такого ставлення до своїх
обов’язків і до законодавства показують найвищі посадовці.
Я запевняю, в рамках чинної Конституції можна навести порядок у державі, дати людям спокій та упевненість у завтрашньому дні, дати Україні перспективу.
При вашій підтримці я готовий вирішити такі питання:
1. В системі державного управління
• Проініціювати завершення політичної реформи. Надати органам
місцевого самоврядування фінансові (бюджетні), організаційні та
інші можливості для того, щоб
люди на місці бачили: влада займається тими справами, які потрібні населенню. Щоб знали:
влада знаходиться під контролем
громадян.
• Розвернути чиновництво до потреб громадян і інтересів держави. Зробити це за рахунок впливу
правоохоронних органів і за раху-

нок змін у функціях апаратів державного управління та місцевого
самоврядування.
Повести нещадну боротьбу з корупцією (з її кримінальною сіткою, що
зрослася з владою), з хабарництвом
та іншими явищами, які не дають сьогодні жити нікому: ні людині, яка хоче
реалізувати свої права, ні підприємництву (фірмі, кооперативу, організації, установі...). Всім сьогодні просто
не дають працювати, душать поборами, «відкатами», рекетом, нелюдським ставлення до тих, у кого немає
грошей, блату, прикриття у владі.
Кожна дія влади повинна висвітлюватись у державних та комунальних ЗМІ,
щоб люди знали хто порушує закон,
хто служить народу, а хто дбає лише
про власну вигоду. Порушники закону – представники влади – повинні каратися без права на помилування і
амністію. Без права будь-коли займати посаду держслужбовця.
• Виступити з ініціативою про реформування судової системи. Те,
що вона стала сьогодні середовищем корупції і розправи, інстру-

ментом рекету, знають усі. В таких
умовах навіть чесним суддям працювати неможливо.
2. В питаннях економіки і власності
• Сприяти прискоренню структурних змін в економіці, маючи на
увазі, найперше, підтримку вітчизняного виробництва, розвиток
підприємництва, посилення ролі
держави в економіці, фінансовобанківській політиці, збереження
у державній власності стратегічних підприємств і галузей: енергетики, зв’язку, транспорту.
• Українська земля сільськогосподарського призначення є найбільшим світовим багатством і вона
має бути винятково власністю
українського народу.
В зв’язку з цим ринок землі в Україні
повинен обмежуватися викупом державою у громадян актів на земельні
ділянки і передачею цих ділянок в
оренду селянам, кооперативам, фермерам, інвестиційним компаніям.
Вторинного ринку землі не буде! Торгувати треба хлібом, а не землею! Інструментом для забезпечення такого

стану земельних відносин має бути
Державний земельний банк.
3. В питаннях безпеки і зовнішньої
політики
• Добитися встановлення договірних умов з світовими організаціями щодо участі України у
розв’язанні глобальних проблем:
голоду і потепління. Така участь
забезпечить ефективний розвиток
села і агропромислового комплексу в Україні. Досить брехати про
рекордні врожаї і добробут селян!
• Спрямувати розвиток оборонного
комплексу і Збройних сил в межах
потреби держави і права людей
на безпечне життя. В першу чергу
зайнятися соціальним облаштуванням сімей офіцерів та контрактників, модернізацією армії і розвитком підприємств, що працюють на оборону. Армією та іншими людьми в погонах керуватимуть фахівці відповідного профілю. Силові структури будуть поза
політикою.
В.М.Матюшко
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 90
Бойка Василя Васильовича
1. Виборність, відкликання суддів,
регулярний їх звіт перед вибор
цями.
2. Система оподаткування повинна
враховувати конкретний трудовий
внесок кожного члена суспільства.
Державна монополія на алкоголь
та тютюн. Недопущення приватизації стратегічних і бюджетонаповнюючих підприємств.
3. Зарплата працівників на виробництві повинна бути не менше 40% у
собівартості продукції. Більш значуща шкала високоінтелектуальної праці.
4. Сприяння малому та середньому
бізнесу. З великого – суттєво

збільшені ставки податків. Створення стандарту соціальної відповідальності бізнесу.
5. Вирішення проблем ветеранів –
справа честі суспільства. Відміна
закону про пенсійний вік для жінок, залік безробітнім трудового
стажу часу незалежності України,
встановлення загальної пенсії для
керівників владних структур. Співвідношення мінімальної до максимальної пенсій у межах 1:5.
6. Доступні безплатні медичні послуги населенню. Наведення ладу в
медичних установах, створення
переважаючої мережі комунальних аптек.

7. Категорично проти відмови держави від безоплатної освіти для
молоді. Категорично за виховання молоді на ідеалах культури
мови, відновлення історичної
пам’яті та історичної справедливості. Створення дієвої законодавчої бази по боротьбі з аморальністю в суспільстві. Вироблення системи підготовки молоді до захисту Батьківщини.
8. Україна – єдина держава, що враховує сподівання населення різних
регіонів держави. Виховання патріотизму та збереження традицій.
Створення обласної програми виховання у молоді любові до рідно-

го краю, почуття патріотизму. Недопущення перекручення історичних фактів життя. Надання переважного права рішення і висвітлення корінних питань історичного
розвитку країни професіоналам.
9. Реальна підтримка державою ініціатив громадськості, створення
системи громадського контролю
діяльності влади на всіх рівнях і
суспільного телебачення.
10. Вивчення та впровадження в
життя кращого досвіду міст області та України по наведення
порядку щодо їх забруднення,
наведенню ладу з автошляхами
та тротуарами.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Галаса В’ячеслава Павловича
1. Підвищення відповідальності влади, прозорість і підзвітність влади
всіх рівнів, дієвий контроль за діяльністю влади з боку громадян,
взаємодія держави, політичних
партій та інститутів громадянського суспільства.
2. Категорична вимога до держслужбовця будь-якого рангу – володіння
і використання української мови.
3. Критеріями ефективності влади
має бути компетентність, відповідальність і патріотизм.
4. Правосуддя має стати справедливим: щоб суддя не був залежним
від телефонного права та хабара,
слід його обирати громадою, а

щоб суд був по-справжньому незалежним, судді своїми колегіями
мають призначати собі голів. Таким чином, люди обиратимуть
суддів, а судді – голову.
5. Забезпечення повноцінної конкуренції на основі ефективних антимонопольних заходів і дієвого
контролю громадянського суспільства.
6. Активізація інвестиційних процесів, розвиток різних форм кредитування інноваційних проектів.
7. Досягнення енергетичної незалежності за рахунок пріоритетної
розробки вітчизняних родовищ
нафти і газу.

8. Раціоналізація фінансування медичної галузі: припинення практики скерування левової частки коштів на затратне стаціонарне лікування, натомість зосередження
ресурсів на значно дешевшій і високоефективній первинній медико-санітарній допомозі, яка дотепер фінансується за залишковим принципом.
9. На селі пріоритетом державної
політики має стати впровадження
передових форм господарювання,
підвищення якості і конкурентоспроможності виробництва, а також ефективність землекористування

10. Здійснення інфраструктурної модернізації оновлення основних
фондів як промисловості, так і народного господарства в цілому.
11. Подолання безробіття за рахунок
розвитку промисловості й сфери обслуговування, поглиблення ємності
внутрішнього ринку розширення
сфери суспільних робіт, що стосуються благоустрою, ремонту доріг,
догляду хворих та літніх людей).
12. Громадське обговорення плану
розвитку Білої Церкви з правом
громади міста ветувати проекти
забудов.
13 серпня 2012 р.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Кривого Сергія Андрійовича
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.
Заради наших земляків прагнутиму:
В ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНАХ ТА АРМІЇ 1.Побороти корупцію у правоохоронних органах. 2. Провести повну

атестацію працівників МВД, прокуратури, СБУ, судів. Підтримаємо грошима, посадами та моральним заохоченням професіоналів та одночасно
позбавимося від кумів, сватів, перевертнів у погонах, які знищують авторитет правоохоронця. 3.Створити
жорстку систему відповідальності за
злочини і правопорушення, за якої
всі будуть відповідати перед законом
на рівних. 4. За 5 років українська армія буде професійною.
В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ 1.Ми здобудемо міжнародне визнання нейтралітету України та надання гарантій безпеки країни від зовнішніх загроз.
Україна стане Швейцарією ХХI століття. 2. Стратегічними партнерами нейтральної України будуть: Євросоюз,
Китай, Індія, Бразилія, Японія, США.
3.Наш особливий партнер – Росія. Це
зумовлено цивілізаційними, історичними, культурними та родовими
зв’язками наших народів і країн.
У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ 1.
Місцевим органам буде повернуто
всі узурповані центром функції. 2. Ми

проведемо децентралізацію влади та
передамо місцевим громадам всі повноваження та ресурси, необхідні
для забезпечення їх життєдіяльності.
3. Всі місцеві влади будуть формувати виконкоми, визначати бюджети та
розпоряджатися ними.
В МОЛОДІЖНІЙ ПОЛІТИЦІ 1.За 5 років в кожній області буде побудовано
сучасний Молодіжний Дім – центр інформатизації та культури для молоді.
2. Держава забезпечить пільгове кредитування працюючих молодих сімей, роботу Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
буде відновлено. 3. Ми забезпечимо
безоплатність дитячих клубів та спортивних шкіл. 4. Буде реалізовано Національну програму обміну учнями
та студентами між різними регіонами
України.
ВІРА Віра, надія та любов рятують
будь-яку людину у важкі години. Ми
разом повернемо духовність в суспільне життя та віру кожного в себе і
в Україну. Господь дав нам чудову та
родючу землю. Наше завдання –

жити і працювати на цій землі гідно і
красиво. 1. В Україні багато релігійних людей. Завдання влади – забезпечити церкві умови для служіння, а
віруючим – можливість прийти до
віри. 2.Влада не буде втручатись у
справи церкви. 3.Турбуючись про духовне виховання майбутніх поколінь,
ми забезпечимо вивчення в школах і
вищих навчальних закладах історії
релігій та основ теології. 4.Віра в майбутнє прямо залежить від інформованості людини. За 5 років ми зробимо
Інтернет досяжним для абсолютної
більшості населення України. 5. Ми
допоможемо українським телеканалам бути цікавими та змістовним за
рахунок розміщення на державних та
приватних ЗМІ державних замовлень
на виробництво документальних, наукових та культурних програм. 6.Для
розвитку власного кіно та театру ми
створимо спеціальний фонд фінансування кіно- та театрального мистецтва, в тому числі – молодіжного та
експериментального. Ми не будемо
шукати ворогів в минулому.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Рижикова Руслана Костянтиновича
1. Основний пріоритет державної
політики – поліпшення стану
здоров’я, культурного та освітнього рівня громадян.
2. Подолання проблеми безробіття
за рахунок створення не лише
кількості, а й якості, тобто високооплачуваних робочих місць.
3. Інтегрований і збалансований підхід до прийняття державних рішень з урахуванням наслідків їх-

ньої дії на перспективний розвиток суспільства.
4. Бережливе, раціональне і якісне
використання природних ресурсів.
5. Зведення до мінімуму адміністрування податків, зменшення їхньої
кількості та спрощення їхньої
сплати.
6. Запровадження справедливих і
однакових правил нарахування
пенсій для всіх, розмір яких зале-

жатиме від трьох факторів: 1) трудового стажу, 2) умов праці, 3) заробітку.
7. Прийняття найбільш резонансних
рішень лише на підставі результатів референдуму.
8. Запровадження виборності керівників регіонів.
9. Створення сприятливих умов для
малого і середнього бізнесу, а також для залучення іноземних інвестицій в Україну.

10. Розширення приватного сектору
як основного ресурсу виробництва товарів і послуг.
11. Створення Україною власного
ядерно-паливного циклу як фундаменту повноцінної енергетичної незалежності.
12. Орієнтація зовнішньої політики на
Європу, на європейські цивілізаційні цінності.
13 серпня 2012 р. Рижиков Р.К.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Піскарьової Людмили Олексіївни
1. Перегляд норм прожиткового мінімуму на основі їх наукового обґрунтування і суспільного консенсусу.
2. Відновлення справедливості у
спосіб отримання Державним
бюджетом України реальної вартості об’єктів приватизації, вилучення на користь держави тих
об’єктів, чиї власники не можуть

чи не бажають сплатити реальну
вартість.
3. Законодавчо унормувати принципи функціонування довірчих товариств і трастів з метою недопущення шахрайства.
4. Реальне національне примирення, зокрема, між представниками
старшого покоління.
5. Подолання соціальної прірви у

спосіб ведення ефективної і відповідальної соціальної політики.
6. Повернення в стислі терміни індексованих заощаджень Ощадбанку СРСР.
7. Законодавчий захист статті бюджету про фінансове забезпечення дітей війни.
8. Справедливе нарахування пенсій
та їх поступове підвищення.

9. Законодавче закріплення переліку медичних послуг, які повинні
надаватися безкоштовно всім без
винятку на території України.
10. Створення соціальної мережі аптек у м. Біла Церква з якісними ліками і доступними цінами.
13 серпня 2012 р. Піскарьова Л.О.

ПРОГРАМА
кандидата в депутати до Верховної Ради України
в мажоритарному виборчому окрузі № 91 Київської області
БОНДАРЕНКА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА
Я вибираю український народ сьогодні і буду робити все, що зможу для
його заможного і щасливого життя
завтра. З сьогоднішнього дня я скоряюсь його волі і буду виконувати її.
Віддане служіння своєму народу є
найбільшою честю для мене. Я буду
відстоювати його інтереси і постійно
добиватись кращих реальних змін
для нього в слідуючих напрямках:
1. Вирішення існуючих проблем та
захист інтересів виборця у виборчому окрузі № 91 Київської
області.
2. Нова якість влади – чиновник слуга для народу.
3. Нова якість державного управління – всі рішення в інтересах народу і тільки на його користь.
4. Зростання добробуту кожної людини.
5. Влада України – народна влада
підзвітна народу.
6. Кримінальна відповідальність усіх
чиновників перед народом.
7. Повернення відібраних соціальних гарантій і пільг пенсіонерам,
чорнобильцям, афганцям та іншим соціальним категоріям населення.

8. Створення справжніх і сприятливих економічних умов для відродження села.
9. Гарантування юридичних і правових норм захисту для селян на
свою землю.
10. Введення мораторію на продаж
землі і збереження земельних ресурсів Української держави.
11. Рівна відповідальність за державу
усіх громадян України, незалежно
від службового та соціального статусу.
12. Ліквідація пільг для чиновників та
високопосадовців.
13. Гарантії безоплатного медичного
забезпечення громадян України.
14. Зменшення пенсійного віку, збільшення довготривалості життя.
15. Безоплатна профілактика
здоров’я на службу людям.
16. Реальний розвиток місцевого самоврядування і самоуправління.
17. Забезпечення екологічної безпеки
для людей і оточуючого простору.
18. Збереження природних ресурсів і
суворе покарання за знищення
цих ресурсів.
19. Забезпечення високого культурного, освітнього і духовного рівня

сільських та міських закладів культури і освіти за рахунок бюджетних коштів.
20. Реальна державна підтримка історичних пам’яток і культурноісторичних традицій українського
народу.
21. Законодавче закріплення
об’єктивної історії розвитку України.
22. Збереження дитячих садочків,
загально-освітніх шкіл, народних
осередків, центрів, будинків народної творчості, бібліотек, музеїв, будинків культури, парків культури, стадіонів, творчих об’єднань
за інтересами, музичних шкіл,
спортивних шкіл, секцій, театрів
та інших культурних надбань українського народу.
23. Введення на законодавчому рівні
безоплатної системи
обов’язкового літнього відпочинку і оздоровлення дітей загальноосвітніх закладів.
24. Створення єдиного виховного і
культурного простору для дітей і
молоді на державному рівні.
25. Захист права усіх громадян на доступні житло, робоче місце, до-

стойну заробітну плату, пенсію,
доступні ліки, медичне обслуговування, освіту, відпочинок та комунальні послуги.
26. Розвиток промислового і господарчого комплексу української
держави, забезпечення
обов’язковим робочим місцем
кожного громадянина України.
27. Інвентаризація усієї майнової
спадщини української держави на
момент виходу України з СРСР і
перегляд приватизаційних процесів, повернення в державу незаконно приватизованого майна.
28. Створення справжньої,
національно-демократичної і
справедливої української держави
та народної влади.
Така моя виборча програма, такий
мій вибір, це і є моя українська платформа. Я є, був і буду маленькою частинкою єдиного і великого українського народу. Для нього я надійний
у справах, вірний в ділах, відвертий і
справедливий з людьми, твердий в
своїх переконаннях, твердий у рішеннях своїх, твердий у правді я завжди.
8 серпня 2012 року М.В.Бондаренко
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Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом
Шановні співвітчизники!
Я, Горшевіков Юрій
Олександрович,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. 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.
Початкові 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. Я буду керуватися основними
засадами Програми Президента
України В.Януковича «Україна для
людей». 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. Держава має гарантувати якісну освіту. 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 знецінення.
У сфері міжнародних відносин Україна має позиціонуватися як держава
з позаблоковим статусом, що гарантує безпеку своїм громадянам.
Збройні сили України мають бути

технічно переоснащені відповідно
до сучасного рівня науковотехнічного 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.
Як майбутній депутат Верховної Ради
України я буду сприяти Євроінтеграції, бо це приорітет для нашої країни.
Усі представники національних
меншин мають право на використання рідної мови на території їхнього проживання. Тому що я поважаю інші народи, які проживають
на території нашої країни – вони
мають таке ж саме право як громадяни нашої країни.
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 ВІД ВО «БАТЬКІВЩИНА»
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 91
Я, Онищук Любов Іванівна, підтримую встановлення влади народу над
Президентом і депутатами через закони про імпічмент президента Януковича та закон про відкликання народного депутата, якщо останній не
виконує своїх зобовязань.
Усвідомлюючи свою відповідальність
перед Українським народом і
Об’єднаною опозицією «Батьківщина», беру на себе такі зобов’язання:
1. Вступити до фракції Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» у Верховній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії мандата,
наданого мені виборцем.
2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримінальну
відповідальність за голосування
картками інших депутатів.
3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на виконання Програми Об’єднаної опозиції, зокрема за закон про процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та
за закон про відкликання народного депутата.
4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікувати у ЗМІ

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

законом обсяг медичних послуг, які
надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно бути
багатих посадовців, їх пільги будуть
скасовані, а витрати на утримання органів влади будуть скорочені удвічі.
Ми проведимо антикорупційну люстрацію — перевірку відповідності
витрат і вартості майна чиновників
задекларованим доходам.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати
їх. На посади суддів мають прийти
молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я зроблю все можливе для захисту
української мови як основи державності. Я бачу Україну повноправним
членом Європейської спільноти і працюватиму для цього.
Я беру на себе зобов’язання перед
своїми земляками домогтися:
1. Забезпечити, щоб органи місцевого самоврядування стали справжніми представниками громади.
2. Сприяти тому, щоб якомога більше податків залишалось в місце-

3.

4.

5.

6.

вих бюджетах, які будуть використовуватись на розвиток інфраструктури населених пунктів, на
підтримку освіти, медицини та
культури в регіонах, а не підуть наверх і звідти частково у вигляді чиєїсь подачки повертались назад.
Сприяти розвитку підприємництва, залученню інвестицій для
створення нових робочих місць. Я
довела, що вмію це робити і хочу
сприяти в цьому ініціативним людям, здатним підвищити рівень
економіки нашого регіону.
Обов’язок влади – забезпечити
якісний благоустрій та безпечне
довкілля для всіх.
Створити благодійний
фонд,залучивши до його діяльності успішних людей, з метою надання невідкладної допомоги людям, що потрапили у вкрай скрутне становище.
Усі люблячі батьки заповідають
своє майно, свої будинки у спадок
своїм дітям. Наша держава, в першу чергу наші рідні міста і села –
спільний наш дім,і ми зобов’язані
зробити його таким, щоб наші
діти хотіли в ньому жити.
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України по виборчому округу №97
ЧУЛКОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
За останні 20 років дикого капіталізму Україна перетворилася у руїну –
зруйновані заводи та фабрики, знищене сільське господарство, освіта та
медицина. Країна у боргах. З кожним
роком простим трудівникам стає
жити все гірше.
Так жити далі не можна!
Як кандидат-комуніст пропоную реальну програму по подоланню кризових явищ. Для цього зроблю:

1) Організую прийом громадян у
Макарівському, КиєвоСвятошинському, Сквирському районах та місті Фастові;
2) Вживу заходів для припинення ліквідації Макарівського району як
адміністративно-територіальної одиниці;
3) Сприятиму формуванню прозорих і
економічно обґрунтованих тарифів

ЖКГ в населених пунктах округу;
4) Добиватимусь припинення свавілля «Укрзалізниці»;
5) Активно сприятиму сільгоспвиробникам. Ініціюватиму побудову оптових сільськогосподарських ринків у
Макарові та Фастові;
6) Домагатимусь виділення державних субвенцій для реконструкції доріг
в районах і містах округу;
7) Сприятиму організації дозвілля мо-

лоді, відновленню та реконструкції
будинків культури і клубів;
8) Домагатимусь заборони реклами
алкогольних та тютюнових виробів;
9) Вживатиму заходів для захисту
прав пільгових категорій громадян, в
тому числі ветеранів.
НАСТАВ ЧАС ЗМІН!
ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!

Програма дій кандидата в народні депутати України
Тимофієва Володимира Опанасовича
1. Чому представники правлячого
режиму замовили вбивство, рейдерське відсторонення і незаконне звільнення з посад та засудження мене та моїх друзів – однодумців, чесних міських голів та
інших осіб?
Тому що, ми боремося:
Проти – встановленої несправедливої, кланової, злочинної система
державного розподілу багатств.
За – справедливу, конституційну,
правову, народну систему розподілу
багатств.
2. Я, після моєї перемоги на виборах, разом з чесними депутатами
прийму такі закони, які законодавчо відновлять: Справедливість – конституційні права та багатства мільйонів громадян.
3. В даний час, вищими чиновниками, з метою узаконення свого
особистого збагачення рішеннями
Конституційного суду та Законами
України, «Про державний бюджет
України», «Про гарантії держави
щодо виконання рішень судів» та

іншими викрадено усі конституційні права у мільйонів громадян
вартістю 100 трильйонів доларів;
3.2. Узагальнюючий показник протиконституційних дій вищих чиновників, характеризується тим, що за
двадцять років вищі чиновники запровадили розподіл суспільних багатств по правилах грабежу, результатом якого є: передчасно забране життя у більш як десяти мільйонів громадян; створені хронічні захворювання
у 42 мільйонів громадян.
Про дії, які я, разом з народом здійсню читайте на сайті в Фейсбук, в газеті «За правопорядок – Справедливість», отримуйте за телефоном
098-750-75-95,
4. Я, разом з народом, напруженою
боротьбою рішеннями судів виборов: відновлення таких прав і багатств, як повернення освітянам –
4,5 мільярда гривень недоплаченої заробітної плати, військовим –
6 мільярдів гривень, чорнобильцям, дітям і ветеранам війни, пенсіонерам – 15 мільярдів гривень

5. Я, зроблю все, щоб припинити
своє та мільйонів громадян знищення та заставлю чиновників,
повернути народу конституційні
права, які вони незаконно
забирають:
• право на життя. В даний час 56 тисяч нерозкритих вбивств;
• право на законні гроші, що забрані у чорнобильців, учасників вій
ни, ветеранів армії, МВС, СБУ, інших структур, ветеранів шахтарської праці, дітей, пенсіонерів,
освітян, лікарів, підприємців, працівників промисловості і сільського господарства, науковців студентів, вкладників банків та спілок;
• право на роботу, власність і житло.
5.2. Допоможу мільйонам громадян
усвідомити, що зброєю народу є вимога
подана Президенту України – негайно
відновити правопорядок в Україні і повернути народу права і багатства, які у
нього вкрали:
• військом народу є усі пограбовані
громадяни, які змусять вищих чиновників держави виплатити при-

суджені 45 мільйонам громадян
270 мільярдів гривень.
6. На мою, та чесних громадян України, випала місія проведення дій в
складі Комітетів боротьби за відновлення конституційних прав
громадян, щоб примусити вищих
чиновників держави запровадити
з 1 липня 2013 року декларування
багатств, для 100% громадян, яке
по формі і змісту аналогічне декларуванню багатств в США, та
15% податок на кошти в розмірі
більше 30 мільярдів доларів, що
відправляють в офшорні зони та
багатства, вартістю більше 4
трильйонів доларів.
Отримавши правду про індекси життя кожного, ми, разом з народом,
примусимо чиновників створити
управління, яке забезпечить 45 мільйонів громадян достатніми благами
необхідними для життя.
Тимофієв В.О.
30 липня 2012 року
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Кацуби Сергія Володимировича,
кандидата у народні депутати України
по виборчому округу №92
МОЯ ПІДТРИМКА ОКРУГУ
Розумію свою відповідальність перед виборцями в вирішенні найболючіших питань сьогодення.
Беру зобов’язання допомагати в
рамках своїх повноважень всім територіальним громадам Білоцерківщини, Таращанщини, Володарщини та Тетіївського, Ставищенського і Сквирського районів і особисто кожному, хто звернеться за
допомогою. А це:
• Залучення інвестицій та сучасних
технологій в соціальноекономічний розвиток округу та
створення нових робочих місць.
• Збільшення обсягів бюджетного
фінансування нашого регіону.
• Оздоровлення екології, вирішення питань утилізації твердих побутових відходів, залучення інвестицій для будівництва підприємств з
їх переробки.
• Реформування системи житловокомунального господарства на території округу.
• Завершення газифікації малих сіл.
• Відбудова дошкільних навчальних
закладів у сільській місцевості.
• Укріплення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров’я.

• Відродження та побудова православних храмів.
Свідомо присвячую себе справі
розбудови України. Впевнений,
що лише здатність робити конкретні
справи, пропонувати конструктивні
ідеї, розв’язувати суспільні проблеми – основні пріоритети народного
обранця.
МАЙБУТНЄ БУДУЄМО РАЗОМ!
Створювати ефективні закони,
Сприяти розвитку динамічної
економіки,
Відстоювати соціальну політику,
Зробити життя кожного громадянина
більш комфортним і захищеним
2012
Шановні співвітчизники!
Я, Кацуба Сергій Володимирович,
маю намір обиратись в депутати Верховної Ради України. Мені 33 роки,
ріс і виховувався в сім’ї військового,
маю три вищі освіти: юридичну, фінансову та в галузі нафтогазової справи, що дало змогу пройти мені шлях
від юриста підприємства до заступника голови правління НАК «Нафтогаз України». На принципах людяності та поваги до людей праці я вихо-

вую своїх синів. Цьому вчили мене
батьки.
Моя передвиборна програма базується на верховенстві права, професіо
налізму, відповідальності і духовності, які пропагує Партія регіонів.
Основні її напрями:
ЗАКОН І ПРАВО – В ІМ’Я ЛЮДИНИ
• Відстоювання правових норм, які
б забезпечували рівні права кожного громадянина, незалежно
від посади та соціального походження.
ДИНАМІЧНА ЕКОНОМІКА – УСПІШНЕ
МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ
• Модернізація виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій, зміцнення конкурентоспроможності вітчизняного виробника.
• Вдосконалення податкової політики, зниження рівня податків для
малого та середнього бізнесу.
• Збільшення заробітної плати, підвищення сучасного життєвого рівня кожного громадянина.
• Залучення інвестиції у розвиток
соціальної інфраструктури села і
досягнення прибуткового сільськогосподарського виробництва,
завершення земельної реформи.

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
• Шанування ветеранів війни і праці
та постійна турбота про них.
• Підвищення ролі жінки, радикальне покращання умов материнства
і дитинства.
• Відродження престижу професії
військовослужбовця.
• Розвиток страхової медицини для
всіх верств населення.
ДУХОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
• Виховання моралі та духовних
цінностей у молоді..
• Створення умов для підвищення
освітнього та культурного
потенціалу молодого покоління
регіону.
• Забезпечення фінансової підтримки закладам освіти і культури.
• ІНВЕСТИЦІЇ У МАЙБУТНЄ
• Сприяння в наданні кредитів для
житла молодим сім’ям.
• Працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів.
• Підтримка обдарованої та талановитої молоді.
МАЙБУТНЄ В РОДИНІ
• Сприяння кожній родині працювати на себе, бо її заможність – є
основою могутності держави.

Програма кандидата у народні депутати
по одномандатному виборчому округу № 92
Наконечного Сергія Дмитровича
Шановні співвітчизники!
Я, Наконечний Сергій Дмитрович 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 недопущенні 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. 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. 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!
Наконечний С.Д
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 92
Гудзенка Віталія Михайловича
Шановні виборці!
Я, Гудзенко Віталій Михайлович, йду
до політики для того, щоб:
• відновити довіру суспільства до
органів виборчої влади
• оздоровити політику держави по
відношенню до села та селян
• підтримати національного товаровиробника
• створити кращі умови для молоді
та дітей
Для досягнення цієї мети я вважаю за
необхідне реалізувати наступну програму дій:

• Добитись прийняття Закону про
порядок відкликання народного
депутата, обраного від одномандатного округу у разі, якщо він не
виконує взятих на себе
зобов’язань. Усі мають відповідати за свої слова!
• Ліквідувати депутатську недоторканність. Усі громадяни України
повинні бути рівними перед Законом!
• Скасувати податок на додану вартість для товарів, що вироблені в
агропромисловому комплексі

України. Нам потрібно розвивати
внутрішній ринок, розвиваючи
внутрішнє виробництво!
• Прийняти Закон України, де буде
затверджена обов’язкова при
складенні проекту Державного
бюджету України норма видатків
на підтримку молодих сімей, дитинства та молоді, причому ця
норма повинна поступово зростати. Допомога при народженні дітей має бути збільшена у три
рази! Навчання у вищих навчальних закладах має бути безкоштов-

ним за умови працевлаштування
на державних підприємствах!
Також урочисто зобов’язуюсь завжди
бути доступним для своїх виборців!
Вважаю, що громадяни знають свої
проблеми завжди краще за народних
депутатів, тому обіцяю прислуховуватись до всіх звернень, що надійдуть
до мене. Зобов’язуюсь постійно звітувати про свою роботу.
кандидат у народні депутати України
в 92 виборчому окрузі
Гудзенко Віталій Михайлович

Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним 92 округом
Дімової Марії Степанівни
Шановні співвітчизники!
Я, Дімова Марія Степанівна, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу. За
20 років незалежності влада не змогла забезпечити людям гідний рівень
життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно виправити!
Тому я вирішила балотуватися до
Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихована у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. 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.
Переконана, 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 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!
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Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом №92
Луханіна Андрія Анатолійовича
Шановні співвітчизники!
Я, Луханін Андрій Анатолійович, 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 –поліпшення умов
життя та праці людей. Цьому мають
бути підпорядковані дії влади як у
політиці та суспільному житті, так і у
економіці та соціальній сфері.
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та за-

хищати права своїх земляків. Вважаю,
що прийшов час повернути чесність
та порядність в українську політику.
Ми повинні дати відсіч зажерливим
олігархам. До парламенту мають бути
обрані чесні та відповідальні політики, які працюватимуть заради добробуту своїх виборців.
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.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики.

Державні інвестиції повинні
спрямовуватися лише у проекти,
які стануть каталізаторами економічного зростання відповідних галузей
чи територій.
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.
Пенсії мають бути підвищені.
Жінки повинні самостійно обирати, в
якому віці йти на пенсію. Допомога

на дітей має бути збільшена у 3 рази.
Держава має гарантувати безкоштовну та якісну середню освіту. Держава
має жорстко регулювати ціни на продукти харчування та ліки першої необхідності.
Екологічна політика України має
бути спрямована на створення безпечних умов життєдіяльності людини
та ліквідації наслідків екологічних
катастроф.
Всі ці принципи мають бути терміново впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити
життя українців на краще!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
від партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 93 одномандатному виборчому округу
Бриля Костянтина Івановича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Представляючи округ у Верховній
Раді України, буду працювати над
створенням умов для економічного
зростання на Київщині; підвищенням
життєвого рівня громадян; консолідацією політичних сил суспільства, посиленням ролі і повноважень регіонів; подоланням корупції та злочинності.
Партія «УДАР» виступає за такі п’ять
напрямків подолання існуючих в
Україні економічних та соціальних
проблем:
І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію.
Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх рівнів.
ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ
Запровадити: Народну законодавчу
ініціативу, Народне вето та Народний
вотум недовіри.
ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць
для молоді на підприємствах та установах. Справедливе надання молоді
доступного житла. Реальна рівність
доходів і можливостей працевлашту-

вання для жінок і чоловіків.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання
у громаді через зміни у податковій
політиці.
V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Гідні доходи, а не виживання.
Для цього необхідно:
Розширення стосунків з економічно
розвиненими країнами для впровадження новітніх прогресивних технологій та спільних вигідних виробництв. Збільшення кількості робочих
місць.
Економічна свобода та пільгові умови
для розвитку приватного підприємництва.
Надання допомоги молодим сім’ям
та багатодітним родинам, забезпечення умов довгострокового кредитування житлового будівництва.
Гарантований державою достойний рівень соціального захисту пенсіонерів.
Розумна і зважена земельна реформа, захист вітчизняного товаровиробника, здобуття зовнішніх ринків; доступність кредитів, розвиток переробного комплексу сільгосппродукції,
запровадження достойних закупівельних цін на продукцію особистих
селянських господарств.

Ефективне місцеве самоврядування
за європейськими принципами.
Забезпечення в Україні справедливого судочинства.
Проведення дієвої реформи системи
контролюючих та правоохоронних
органів.
У виборчому окрузі:
Регулярно проводитиму прийоми
громадян і працюватиму над вирішенням проблем мешканців округу.
Разом з депутатами обласної, міських
і районних рад округу відстоюватиму
інтереси міст і районів у вирішенні
соціально-економічних програм і
проблем.
Буду постійно звітувати про свою роботу та інформувати мешканців округу
про діяльність Верховної Ради України: зустрічатимусь з працівниками
підприємств та установ, з керівниками
підприємств, організацій, представниками партій, громадських організацій,
братиму участь у засіданнях місцевих
Рад, співпрацюватиму з журналістами
місцевих засобів масової інформації.
Працюватиму на досягнення конкретного результату.
Вирішення загальних проблем округу:
1. Відновлення роботи недіючих підприємств.

2. Підтримка впровадження новітніх
технологій утилізації відходів.
На Переяславщині:
1. Відновлення роботи дитячого садка «Казка».
2. Підтримка НІЕЗ «Переяслав», розвиток туризму.
3. Завершення будівництва басейну
у ЗОШ №7.
На Миронівщині:
1. Завершення будівництва корпусу
дитячого відділення центральної
районної лікарні.
2. Будівництво водогону Миронівка – Карапиші.
3. Відновлення роботи державного
оздоровчого закладу у с.Салів.
На Богуславщині:
1. Завершення будівництва спорткомплексу.
2. Будівництво водогону Карапиші –
Богуслав.
3. Газифікація сіл району.
На Кагарличчині:
1. Завершення будівництва басейну.
2. Оновлення медичного обладнання центральної районної лікарні,
зокрема, рентгенологічного.
3. Будівництво об’їзної дороги.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України по виборчому округу №93
ТОМАШЕВСЬКОГО ВІКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
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 – диктатура кримінально-олігархічних кланів, замість економічного росту і матеріальних достатків – руйнування
практично всіх галузей народного
господарства і масове зубожіння населення, замість духовності – моральне виродження і деградація.
Наша держава все більше занурюється в кризу, остаточно вбиваючи надії
українців на гідне життя і справедливу владу.
Комуністична партія України пропонує реальну програму виходу з кризи.
У разі свого обрання, у складі фракції
Компартії України, разом з товаришами по партії, буду боротися за побудову держави, що забезпечить реалізацію інтересів більшості своїх громадян – трудящих.
Задля цього на законодавчому рівні
потрібно:

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

• Законодавчо закріпити реєстрацію суб’єктів господарювання в
місцях їх фактичного розташування. Надавати податкові пільги тим
із них, хто підтримує функціонування та розвиток соціальнопобутової інфраструктури;
• Забезпечити конституційне право
громадян на безкоштовну охорону здоров’я та освіту.
Для захисту інтересів жителів районів
і міст, що входять до Миронівського
виборчого округу, вважаю за необхідне зробити наступне:
• Забезпечити захист прав жителів
Київської області у місті Києві, як
обласному центрі. Селяни області
повинні мати гарантовану можливість реалізувати свою продукцію
на ринках столиці;
• Сприяти відновленню роботи промислових підприємств у містах
округу;
• Не допускати розміщення на територіях, що входять до округу,
екологічно небезпечних підприємств;
• Провести інвентаризацію земель
міст і районів, що входять до округу. Скасувати незаконні рішення з
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виділення земельних ділянок, в
т.ч. в охоронних зонах водойм;
Розвивати рекреаційну сферу.
Впорядкувати місця відпочинку
біля водойм;
Проводити роботу з організації
дозвілля громадян, перш за все
молоді і школярів. Відновити позакласну роботу в школах, роботу
гуртків при будинках культури,
спортивні секції тощо;
Впорядкувати рух громадського
транспорту в районах, зробити
графіки його руху найбільш комфортними для людей. Відновити,
де в цьому є потреба, рух великомістких автобусів;
Домагатися виділення на кожну
сільську раду окремого дільничного інспектора. Сприяти організації громадських структур правопорядку (добровільних народних
дружин);
Не допускати скорочення медичних
і навчальних закладів, закриття клубів і будинків культури у селах.

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

ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ОНИЩЕНКА ОЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА
Враховуючи принципи та підходи викладені в програмі Президента
«Україна для людей» як кандидат в
народні депутати України від Партіі
регіонів Олександр Оніщенко виступає за:
1) Відповідальність політиків перед
суспільством.
2) Пріорітет інтересів громадян над
інтересами держави. Держава повин
на слугувати суспільству.
3) Позаблоковий статус України – як
важлива гарантія безпеки держави і
громадянина.
4) Верховенство права та закону.
5) Право на використання рідної
мови на територіях компактного проживання національних меншин.
6) Євроінтеграція – як стратегічний
зовнішньополітичний вектор розвитку України.
Інвестиціі та відродження
• Створення стратегіі розвитку округу на основі визначення спеціалізаціі та конкурентних переваг
кожного району.
• Проведення поступової реконструкціі та регулярного ремонту
доріг, асфальтного покриття вулиць в районних центрах, містах
та селах округу.
• Внесесення в державний план будівництва окружної дороги в Кагарлицькому районі.
• Розвиток економіки туризму та

•
•

•

•

•

•

відновлення рекреаційної мережі
на територіі округу. Забезпечення
нових робочих міст в сфері
туризму.
Підтримка реставрації історичних
пам’яток та реконструкції музеів.
Створення інформаційноінвестиційного центру (туризм,
сільске господарство, логістика)
для залучення інвестицій та стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.
Надання на законодавчому рівні
місту Переяслів-Хмельницький
статусу історичного містапам’ятника.
Впорядкування системи землекористування, введення справедливої орендної ставки на використання пайових та державних земель.
Заборона забудови місць масового відпочинку громадян та місць
історичного значення.
Розвиток інфраструктури охорони
навколишнього природного середовища шляхом будівництва та
реконструкції очисних споруд,
розбудови каналізаційних мереж.

Соціальний розвиток
• Затвердження та реалізація плану
модернізаціі соціальної інфраструктури округу. Ремонтування та
оснащення новим і сучасним обладнанням ключових об'єктів со-

ціальної сфери – лікарень, дитячих
садків, шкіл, дитячих будинків.
• Створення системи адресної соціальної допомоги малозабезпеченим, пенсіонерам та інвалідам.
• Cтворення аптечних мереж з
низькими цінами для забезпечення якісним сервісом та ліками жителів районів.
Держава і людина
• Мінімізація умов для корупціі –
впровадження при наданні адміністративних послуг принципів
«єдиного офісу» і «єдиного вікна»
для прозорості в роботі службовцями, які приймають рішення,
впровадження cучасних електрон
них технологій.
• Введення системи моніторингу
роботи посадовців з боку громадян і місцевих громад.
• Введення регулярної звітності роботи РДА, міських та сільских рад
перед громадами.
Інтереси людини
• Забезпечення соціальних гарантій
вчителям – створення
cпеціального фонду для стимулювання кращих вчителів, учнів.
• Програма «Шкільний автобус»
для забепечення проїзду до школи дітей з далеких сіл.
• Оснащення шкільним обладнанням шкіл, дитячих садків та дитя-

чих будинків.
• Сприяння створенню
комп’ютерних класів в школах
округу.
• До 2014 року провести повну заміну вікон в навчальних закладах
округу.
• Створення умов відпочинку для дітей дошкільного віку та побудова
спортивних дитячих майданчиків.
• Реконструкція та благоустрій зон
відпочинку, берегових зон та парків.
• Введення в начальних закладах
уроків духовності та моралі.
• Оснащення дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та спортивних
секцій. Підтримка талановитих
спортсменів.
• Реконструкція та оснащення будинків культури.
Інтереси родини
• Сприяння багатодітним родинам.
Будинкам сімейного типу. Дитячим будинкам.
• Реконструкція та оснащення сучасним обладнанням дитячих відділень лікарень та пологових будинків.
• Лікування важко хворих дітей.
Програма інформаційно-освітньої роботи з молоддю та школярами щодо
шкідливості наркоманії та алкоголізму, та реабілітаціі наркоманів.
• Підтримка талановитих дітей та
молоді.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА МОРОЗА
В основу своєї програми беру передвиборну програму
Соціалістичної партії України. Її зміст
передбачає:
1. Земля – не товар! Землю у власників паїв (за їх згодою) може купити лише українська держава.
Мною підготовані проекти законів, які слід приймати: «Про Державний земельний банк» та «Про
право оренди землі як предмета
застави». Вони не дозволять втратити землю, допоможуть дати людям роботу та захистити їхні права. Торгувати треба хлібом, а не
землею!
2. Введемо законом заборону на
проведення так званої «оптимізації»: закриття шкіл, лікарень, дитячих садків, бібліотек у сільській
місцевості. Оптимізація – шлях до
знищення села. Відродимо село –
відродимо Україну!
3. Активно братиму участь у підготовці реформи медичного обслуговування, особливо у сільській
місцевості. Люди повинні отримувати якісну безкоштовну медичну
допомогу.

4. Внесу законопроект щодо зниження цін на комунальні послуги,
в першу чергу, на газ та електроенергію. Український газ – українському населенню за цінами видобутку!
5. Буду боротися за права працюючої людини та ветеранів, інвалідів,
дітей війни, чорнобильців і афганців. При прийнятті бюджету на наступні роки обов’язково відстоюватиму позицію: законні надбавки
тим, хто потребує соціальної підтримки! Ініційований соціалістами Закон України «Про соціальний захист дітей війни» буде виконуватись!
6. Добиватимусь проведення реформи місцевого самоврядування.
Керувати повинні обрані, а не
призначені. Територіальні громади (сільські та міські ради) повин
ні отримати реальні, в т.ч. бюд
жетні можливості вирішувати проблеми людей. Принципово важливо змінити систему влади в
Україні: розмежувати владу і бізнес, ввести відкриті партійні списки для виборів, ліквідувати місцеві адміністрації.

7. Забезпечу зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Люди оформлятимуть спадщину без хабарів, не витрачаючи свій час на бюрократів.
8. Для контролю над судовою гілкою влади наполягатиму на
обов’язковому місцевому референдумі про довіру судді при переобранні його на повторний
термін.
9. Виступлю з ініціативою розслідування: куди зникають гроші з бюджету від транспортного збору,
чому вони не використовуються
за призначенням? Вважаю необхідним розробити програму ремонту доріг у сільській місцевості
Київської області, а також проведення комплексної програми
освітлення вулиць та дворів.
10. Відстоюватиму повернення пенсійного віку для жінок 55 років і
для чоловіків – 60 років. Максимальна пенсія не повинна перевищувати рівень мінімальної
більше, ніж у 5 разів. Мінімальна
пенсія буде встановлюватися на
рівні реального споживчого кошика.

11. Для ліквідації корупції внесу законопроекти про загальну люстрацію державних і місцевих посадовців, передбачивши аналіз співвідношення між задекларованими доходами та майном і способом життя як самих посадовців,
так і членів їхніх родин, та про посилення кримінальної відповідальності за корупційні дії.
12. Для сталого соціального розвитку
села внесу пропозицію про безвідсоткові державні кредити обсягом не менше 2% ВВП на розвиток сіл, будівництво житла для
молоді, відродження пам’яток
культури та розвиток «зеленого»
туризму.
Загальна логіка моїх дій у парламенті
зводитиметься до наступного: система влади в Україні – європейська;
земля – не предмет спекуляцій і шахрайства; все, що передбачено законом в соціальній сфері, повинно виконуватись; опора – власне виробництво; людині – гарантії прав і свобод.
Так я розумію лад, що називається
демократичним соціалізмом.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України за
одномандатним виборчим округом №93
Бабушкiна Вiктора Матвiйовича
Шановні співвітчизники!
Я, Бабушкін Віктор Матвійович, 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 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 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 конкурентоспроможності
України. Державні інвестиції повинні
спрямовуватися лише у проекти, які
стануть каталізаторами економічного
зростання.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип

адресності матеріальної допомоги,
монетизації та систематизації всіх
пільг. Необхідно припинити зловживання чиновників при нарахуванні
пенсій та визначенні розміру соціальних виплат. Пенсії мають бути підвищені до 80 % середньої по країні
заробітної плати, а їх сума повинна
встановлюватися відповідно до заслуг людини. Жінки повинні мати
право самостійно обирати, в якому
віці йти на пенсію, не втрачаючи при
цьому гроші через зменшення відповідних виплат. Працівники бюджетної сфери повинні отримувати заробітну плату на рівні середньої по
промисловості, обов’язково одержувати соціальне житло, яке переходитиме у їхню власність після 15річного стажу роботи на відповідних
посадах. Допомога на дітей має бути
збільшена у 2 рази. Держава має гарантувати безкоштовну та якісну середню освіту, а також забезпечити
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 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 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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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА КИЯНИЦІ ВО № 94
Соціальна справедливість, честь,
правда!
Мій проект містить основні принципи побудови в Україні дійсно громадянського суспільства і подолання
найболючіших проблем країни: засилля кримінального кланового капіталізму, бідності та безробіття, корупції, відсутності справедливості та
моральних норм, перспектив для
молоді та гідної старості. Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного – інтересів громадян. Вірю, що
разом ми зможемо досягти реальних результатів в підвищенні добробуту людей.
1. Буду боротися за права працюючої людини та ветеранів, інвалідів,
дітей війни, чорнобильців і афганців. При прийнятті бюджету на наступні роки обов’язково відстоюватиму позицію: законні надбавки
тим, хто потребує соціальної підтримки! Ініційований соціалістами Закон України «Про соціальний захист дітей війни» буде виконуватись!
2. Не допущу: закриття шкіл, лікарень, дитячих садків, бібліотек у

3.

4.

5.

6.

сільській місцевості. Відродимо
село – відродимо Україну!
Активно братиму участь у підготовці реформи медичного обслуговування, особливо у сільській
місцевості. Люди повинні отримувати якісну безкоштовну медичну
допомогу.
Боротимусь за зниження цін на
комунальні послуги, в першу чергу, на газ та електроенергію. Український газ – українському населенню за цінами видобутку! Забезпечення населення 94 округу
якісною питною водоюпершочергове завдання.
Не дамо втратити землю! Намагатимусь забезпечити сталий розвиток села та продовольчої безпеки
країни. Земля назавжди залишиться власністю народу України.
Добиватимусь проведення реформи місцевого самоврядування.
Керувати повинні обрані, а не
призначені. Територіальні громади (сільські та міські ради) повинні отримати реальні, в т.ч. бюджетні можливості вирішувати
проблеми людей. Принципово
важливо змінити систему влади в

Україні: розмежувати владу і бізнес, ввести відкриті партійні списки для виборів, ліквідувати місцеві адміністрації.
7. Боротимусь за зміни до Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності». Люди
оформлятимуть спадщину без хабарів, не витрачаючи свій час на
бюрократів.
8. Наполягатиму на знятті недоторканності з суддів, депутатів.
9. Ініціюватиму розслідування: куди
зникають гроші з бюджету від
транспортного збору, чому вони
не використовуються за призначенням? Вважаю необхідним розробити програму ремонту доріг у
сільській місцевості Васильківського та Обухівського районів,
міст Васильків та Обухів, а також
проведення комплексної програми освітлення вулиць та дворів.
10. Відстоюватиму повернення пенсійного віку для жінок 55 років і
для чоловіків – 60 років. Максимальна пенсія не повинна перевищувати рівень мінімальної більше, ніж у 5 разів. Мінімальна пенсія буде встановлюватися на рівні

реального споживчого кошика.
11. Для ліквідації корупції підтримаю
законопроекти про загальну люстрацію державних і місцевих посадовців, передбачивши аналіз
співвідношення між задекларованими доходами та майном і способом життя як самих посадовців,
так і членів їхніх родин, та про посилення кримінальної відповідальності за корупційні дії.
12. Для сталого соціального розвитку
села внесу пропозицію про безвідсоткові державні кредити обсягом не менше 2% ВВП на розвиток
сіл, будівництво житла для молоді, молодих спеціалістів у сфері
медицини та освіти на селі, відродження пам’яток культури та розвиток «зеленого» туризму.
Загальна логіка моїх дій у парламенті
зводитиметься до наступного: система влади в Україні – європейська;
земля – не предмет спекуляцій і шахрайства; все, що передбачено законом в соціальній сфері, повинно виконуватись; опора – власне виробництво; людині – гарантії прав і свобод.
Так я розумію лад, що називається
демократичним соціалізмом.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу №94
від соціально-економічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна»
Диби Віталія Івановича
У разі обрання мене народним депутатом України по одномандатному
виборчому округу № 94:
• робитиму наступні кроки для поліпшення рівня життя не лише
моїх виборців, а й усіх громадян
України, а саме:
• забезпечення належного соціального захисту громадян, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;
• встановлення державного та громадського контролю за отриманням ветеранами Великої Вітчизняної війни, інвалідами, ліквідаторами аварії на ЧАЕС житла та автомобілів;

• гарантованого надання встановлених законодавством пільг для
пільгових категорій населення
України, впорядкування пільг;
• щорічного збільшення пенсій та
допомоги малозабезпеченим громадянам України з урахуванням
стажу роботи та сімейного стану;
• відкритості інформації для широких мас населення щодо негативного впливу розповсюдження радіації, якості води та якості продуктів харчування;
• застосування активних державних
та законодавчих важелів впливу
на покращання екологічної ситуації в Україні;

• прискорення будівництва захисного саркофагу над четвертим
блоком Чорнобильської АЕС
та забезпечення міжнародного
контролю якості проведення
даних робіт та незалежного
фінансового аудиту.
Сприятиму:
• соціально-економічному та культурному розвитку України та території виборчого округу;
• створенню нових робочих місць
та встановленню достойних заробітних плат;
• розвитку малого, середнього та
великого бізнесу, спрямованого
на зміцнення економічного потен-

ціалу України;
• вихованню молоді на патріотичних, національних та високоморальних традиціях народу України;
• боротьбі з корупцією у всіх її проявах;
• розвитку освіти, медицини, культури, спорту, української народної
творчості;
• надійному захисту кордонів держави через зміцнення обороноздатності країни та зростання
професійної майстерності
військовослужбовців;
• розширенню міжнародних конкактів.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
Скорохода Андрія Валерійовича
Моя мета – спрямовується на побудову могутнього національного економічного комплексу Української держави на принципах сталого, екологічно безпечного розвитку, досягнення
високого рівня життя та соціальної
захищеності її громадян. Це передбачає всебічний розвиток соціальноринкового, конкурентного середовища, що функціонує на рівноправному
поєднанні різних форм власності.
Вважаю за необхідне:
• спрямувати зовнішню політику на
підвищення конкурентоздатності
національної економіки, інтеграції

України у світову господарську
систему
• розробити та реалізувати загальнодержавну програму підтримки
національного виробника, малого
і середнього бізнесу;
• визнати пріоритетною сферу сучасних технологій – інформатизація, екологічно чисті технології,
енергозбереження та екологічне
аграрне виробництво;
• створити законодавчі умови для
забезпечення оновлення і випереджувального розвитку енергетики, транспорту, зв’язку, аерокосмічних та інформаційних тех-

нологій. Стимулювати надання
державної підтримки наукомістких виробництв;
• надати прямі і непрямі пільги та
субсидії для стимулювання інноваційної діяльності;
• розробити ефективну програму
для стимулювання інноваційної
діяльності в Україні;
• спрямовувати свою діяльність на
включення жінок в політичне, ділове, соціальне управління нашою державою. Сприятиме прийняттю в суспільстві жіночої моралі, яка пов’язана з етичною відповідальністю, любов’ю до дітей,

розумінням сьогодення та відповідальністю перед майбутнім поколінням.
• реалізацію в суспільстві принципів солідарності, соціальної справедливості та взаємодопомоги,
створення рівних стартових можливостей для громадян, забезпечення гідних умов праці, побуту і
життя людей, допомоги соціально незахищеним верствам населення;
• сприяти створенню широкої мережі автономних та самоврядних
навчальних закладів різних форм
власності;

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
від політичної Партії «Віче»
Дармостука Григорія Леонтійовича
Беручи участь у виборах до Верховної
Ради України пропоную наступну
програму:
встановлення дієвого контролю народних
депутатів України, правоохоронних органів, ЗМІ на громадськості за формуванням та виконанням бюджетів всіх рівнів;
• запровадження періодичного звітування високопосадовців за результати своєї роботи перед громадськістю.
Сприятиму:
• встановленню верховенства зако-

ну у всіх сферах життя держави;
• збалансованому соціальноекономічному та культурному
розвитку територій, областей, районів, міст, селищ, сіл України;
• розбудові та модернізації транспортної інфраструктури, розвитку
та реконструкції автомобільних
доріг;
• розгортанню житлового будівництва за рахунок виділення земельних ділянок під забудову молодим сім’ям;

• розвитку бізнесу та зняттю бюрократичних перепон для занять ним;
• продажу на аукціонах земельних
ділянок несільськогосподарського
призначення;
• проведенню інвентаризації земельних ділянок, які не використовуються за призначенням;
• модернізації та розвитку комунального господарства міст та селищ;
• запровадженню енергозберігаючих технологій та сучасних систем

•
•
•
•
•
•

переробки виробничих та побутових відходів;
утвердженню здорового способу
життя;
розвитку освіти, культури, спорту,
національних традицій;
вихованню патріотизму, готовності
до захисту та зміцнення держави;
утвердженню державної мови в
усіх сферах життя країни;
зміцненню Збройних Сил України;
розширенню взаємовигідних міжнародних зв’язків.
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 94
від Політичної партії «Народна ініціатива»
Савицького Володимира Івановича
Усвідомлюючи свою відповідальність
перед народом України, в разі обрання мене народним депутатом, свою
діяльність буду спрямовувати на вирішення наступних питань:
• широкого обговорення серед населення України змін та доповнень до Конституції України, неухильного виконання її статей всіма державними органами, органами місцевого самоврядування
та громадянами;
• утвердження законності та правопорядку в усіх сферах нашого
життя;
• використання референдумів, опитувань з важливих питань політич-

ного, економічного та культурного
розвитку України, формування та
прийняття міжнародних та військових доктрин;
• розвитку національної промисловості, будівництва, транспорту та
інших галузей народного господарства на основі впровадження
новітніх наукових досягнень та
програм;
• розвитку малого, середнього та
великого бізнесу в основі якого
лежить національне виробництво;
• оновлення комунального господарства та приведення тарифів у
відповідність до економічного
обґрунтованих норм споживання

та цін;
• належного соціального захисту
всіх громадян України, ветеранів,
інвалідів, інвалідів аварії на Чорнобильській АЕС та інших;
• встановлення своєчасної матеріальної підтримки малозабезпеченим громадянам та ліквідації необґрунтованих пільг;
• державної підтримки сімей, які
виховують трьох і більше дітей;
• відновлення роботи сільськогосподарських та виробничих кооперативів з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

• створення доступних та якісних
систем охорони здоров’я та освіти;
• забезпечення медичних закладів
необхідним устаткуванням та лікарськими засобами;
• будівництва доступного житла;
• створення державних замовлень
на підготовку окремих категорій
спеціалістів;
• проведення щорічної диспансеризації дітей, учнів та студентів з метою попередження захворюваності на тяжкі хвороби;
• забезпечення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів соціальним житлом.

ВИБОРЧА ПРОГРАМА
ДОЛІ СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ШЛЯХОМ САМОВИСУВАННЯ
У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 95
НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 28 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ
Головною метою моєї участі у виборах до Верховної Ради України є намагання взяти безпосередню участь у
побудові в Україні вільного, демократичного, справедливого суспільства,
сприяти захисту прав і свобод громадян України, задоволенню їхніх політичних, економічних, соціальних та
культурних інтересів.
Основними моїми пріоритетними завданнями в разі обрання мене депутатом Верховної Ради України будуть:
Соціальні стандарти якості життя, духовне, моральне та фізичне здоров’я
людей, безпека громадян в нашій країні – основна мета і завдання держави.
Заборона пропаганди
насильства,жорстокості та розпусти в
засобах масової інформації.
Кримінальна відповідальність за продаж чи надання для вживання неповнолітнім алкоголю та тютюну. Збільшення терміну покарання за розповсюдження наркотиків.
Повага до всіх, хто боровся і працю-

вав заради свободи і незалежності
України. Народ, позбавлений мови,
історії і культури, приречений на вимирання.
Національна економіка та сільське
господарство
Зменшення державного регулювання
економіки, крім стратегічних галузей.
Держава повинна стати партнером
для підприємців та виробників. Виробництво алкогольної продукції
тільки державними підприємствами.
Своєчасна модернізація національної
економіки. Дотримання принципу
конкуренції. Підвищення інвестиційної привабливості України. Сплата податків – зміцнення держави! Хабар
чиновнику – злочин проти народу!
Через прозорі та доступні механізми
державної підтримки зробити сільгоспвиробництво високотехнологічним і рентабельним. Заборонити ввезення, вирощування та виробництво
генетично модифікованих продуктів і
шкідливих домішок в переробній
промисловості.

Національна безпека та оборона
Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя. Масштаби її поширення
загрожують національній безпеці
України. Необхідно:
завершити реформування вітчизняного антикорупційного законодавства;
• здійснити судову, податкову, адміністративну реформи;
• удосконалити інститут конфіскації;
• запровадити притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень осіб, які
користуються недоторканністю;
• жодна посадова особа в державі
не повинна мати недоторканності,
перед законом рівні всі;
• упорядкування адміністративних
процедур і надання адміністративних та інших публічних послуг.
Президент – Патріот, потужна армія і
флот, ефективні правоохоронні органи – гарантія національної безпеки.
Поступовий перехід на контрактну
службу бойових частин та з’єднань.

Соціальні гарантії та рівень оплати
військовослужбовців, працівників
МВС і СБУ повинні відповідати обсягу
їх повноважень і виконуваних завдань.
Постійна модернізація озброєння.
Служба в армії чи військова підготовка в вищих учбових закладах –
обов’язкова умова для зайняття посад в державних та владних структурах, органах місцевого самоврядування чоловіками. Професіоналізм,
порядність, патріотизм – основа для
перебування на державній службі.
При отриманні паспорта громадянина України кожен підписує Присягу на
вірність Україні.
Обов’язкове подання до виборчих
комісій кандидатами в депутати до
Верховної Ради України та обласних
рад медичної довідки про стан
здоров’я відповідно як до вимог перебування на державній службі.
Персональна відповідальність депутатів всіх рівнів перед виборцями,
громадою і законом!
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Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Семко Петро Павлович, вважаю,
що cьогодні багато мільйонів громадян України проживають на екологічно забруднених територіях. Забезпечення природних та невід’ємних
прав Людини, зокрема, права на
здорове довкілля, є недосяжною
мрією. Ми не маємо можливості дихати чистим повітрям, пити чисту
воду, ростити здорових дітей. В результаті — скорочення тривалості
життя, збільшення кількості хворих
на тяжкі й нерідко невиліковні хвороби, зростання показників дитячої
смертності.
Від економічної, політичної, соціальної та екологічної кризи країна з шаленою швидкістю рухається до масштабної еко-гуманітарної катастрофи.
Наші рідні та близькі позбавлені головного — права на гідне сьогодення
та віри в світле майбутнє.
Але ми впевнені: наш народ має могутній потенціал, і відродити його
віру у власні сили можна тільки на засадах реального народовладдя, суспільної злагоди та екології життя в
широкому значенні — екології сус-

пільства, економіки та держави як
нашого життєвого простору.
Усвідомлюючи свою відповідальність
за майбутнє співгромадян, наших дітей та онуків, я хочу представити Вам
конкретну програму соціальноекологічної справедливості в нашому
регіоні.
Вона передбачає наступне:
• Зелена енергетика. Транспорт.
Безпека.
• Забезпечити дешевим та невичерпним теплом і світлом завдяки
використанню альтернативних
«зелених» джерел енергії. Запровадити найсучасніші технології в
галузі енергозбереження.
• Реалізувати програму екологічно
безпечного міського транспорту.
Повне оновлення транспортного
парку міст, екологічне дорожнє
покриття, застосування нетоксичних засобів проти зледеніння,
розвиток системи підземних паркувань, будівництво нових
розв’язок і магістралей.
• Впровадити чергування пересувних пунктів екологічного контролю «Зелена варта».

• Захистити наших мешканців від
інформаційного негативу. Вивести
ігрові автомати і казино за межі
міста. Встановити суспільний
контроль над зовнішньою рекламою.
• Організувати оперативну міську
службу порятунку.
• Добробут. Здоров’я. Діти.
• Забезпечити усім, хто цього потребує доступне житло. Іпотечне кредитування та субсидії — сьогодні.
• Створити фонд громадських робіт
для соціально незахищених громадян. Зупинити наркоманію,
проституцію, безпритульність.
• Ініціювати закон про муніципальну альтернативну службу в армії.
• Заснувати міський фонд здоров’я.
Забезпечити податкове стимулювання підприємств міста для щорічного медичного огляду працівників та їхніх дітей.
• Встановити муніципальну бюджетну надбавку до зарплати жінкам, що мають дітей до 16 років.
• Зелене довкілля.
• Створити «Зелену міліцію». Здійснити програму виносу шкідливих

•

•

•

•
•

•
•

•

підприємств за межі населених
пунктів Ірпінського регіону та
Києво-Святошинського району.
Реалізувати програми сучасного
очищення води та стоків. Запровадити доцільну програму з корисної утилізації сміття.
Прийняти місцевий кодекс забудовника. Унеможливити протизаконну вирубку дерев та недотримання санітарних вимог і заходів
безпеки у будівництві.
Ініціювати програму регіонального стимулювання підприємств, що
застосовують «зелені технології».
Наука. Освіта. Культура.
Забезпечити фінансування «зелених» наукових проектів для потреб наших населених пунктів.
Ввести предмет «зелений світогляд» в усіх освітніх установах.
Відкрити муніципальний фонд
розвитку творчості юних мешканців Приірпіння, КиєвоСвятошинського району.
Створити громадську раду із захисту історичного обличчя наших
міст, сіл та селищ від будівельного
вандалізму.

Передвиборна програма кандидата у депутати
по одномандатному округу № 95
калуги володимира федоровича
Найголовніша ціль політичної і законодавчої діяльності на сучасному етапі – створення оптимальних умов для
самореалізації кожної людини, громадянина України.
Національною ідеєю має стати самореалізована самодостатня людина,
здатна самостійно потурбуватися про
себе та своїх близьких.
Об’єднання навколо ідеї самореалізованої самодостатньої людини як
найвищої цінності покладе край
розбрату і поділу України на частини;
жорсткому поділу за статками, соціальними статусами;
соціальній апатії і розпачу;
економічній розрусі і нестабільності;
соціально-політичній напрузі і невизначеності;
неповазі до людини та громадянина,

з якими ми стикаємося на кожному
кроці.
За для цього ми маємо:
• відродити дух самоповаги
у кожного з нас і нашого народу
в цілому;
• повернути нам нашу правдиву історію зі звитяжними здобутками
наших пращурів та батьків;
• домогтися визнання і поваги в світі;
• згуртуватися навколо ідеї, що кожна людина заслуговує на повагу і
визнання як найвища цінність.
• Шлях до самовідродження варто
почати з:
• розробки і впровадження в життя
законів, норм та правил суспільного існування, які б не допускали

•

•

•
•

жодних принижень людини, її
честі та гідності за будь-яких обставин;
розробки і втілення на практиці
низки проектів, спрямованих на
відродження поваги до здорового
способу життя і прийняття його як
єдино прийнятного;
стимулювання громад до самоорганізації, кооперації зусиль і можливостей задля поліпшення умов
безпосереднього помешкання і
спільного існування;
відродження довіри до співгромадян, держави і представників влади та уряду в цілому;
створення умов для розквіту дрібного виробництва, різноманітних
сфер послуг та народного промислу.

Лише відродивши дух, повернувши
собі оптимізм і бажання діяти,
можна:
• відродити економіку;
• домогтися не гірших аніж в провідних країнах світу, соціальноекономічних показників і соціальних стандартів;
• зайняти чільне місце на світовій
арені;
• відродити Україну, як державу, де
її громадяни почуваються впевнено, мають всі необхідні умови для
самореалізації і виховання своїх
дітей.
Аби наше теперішнє мало чудові горизонти, а наше майбутнє надійну
основу, маємо пам’ятати: НЕ ХЛІБОМ
ЄДИНИМ ЖИВЕ ЛЮДИНА!
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Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним виборчим округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Маляренко Ярослав Олександрович, вважаю, що Ірпінський регіон та
Києво-Святошинський район спрямований на поступове впровадження
реформ та наведення порядку у тих
галузях, які зазнали занепаду та потребують модернізації. Також мене
спонукає до конкретних дій соціальна напруженість населення, що виявляється у байдужості та повної апатії
до будь-яких дій чи рішень влади.
Тільки реформування всієї системи
дозволить змінити нам відношення
людей до влади та надасть можливість співпрацювати разом для гармонійного життя у нашому регіоні.
1. Реформа виконавчих та представницьких органів на місцях:
• Удосконалення структури органів
виконавчої влади міських, сільських та селищних рад
• Налагодження ефективної співпраці з депутатським корпусом
міських, сільських та селищних
рад

• Прийняття стратегічного плану
розвитку Ірпінського регіону та
Києво-Святошинського району
2. Земельні питання:
• Обмеження відчуження земельних ділянок до затвердження Генерального плану забудови міст,
сіл та селищ.
• Відчуження земельних ділянок
комунальної власності міст, сіл та
селищ винятково через відкриті
аукціони та висвітлення їх результатів в засобах масової інформації
• Забезпечення прозорості розподілу земельних ресурсів за наявності
громадського контролю та з урахуванням першочергового виділення
земельних ділянок соціальнонезахищеному населенню
3. Транспорт та ЖКГ:
• Поліпшення якості послуг з пасажирських перевезень, розширення його мережі. Відкриття маршруту надсучасного швидкісного
електропотягу сполученням
м. Київ (станція Святошино) –

•

•
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•

•
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•
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•

м. Ірпінь з подальшим продовженням по всіх зупинках цієї лінії
Реформа ЖКГ шляхом створення
конкурентного середовища із організацій, зацікавлених в кожному
конкретному споживачі комунальних послуг
Створення програми благоустрою
дворів
Розвиток молоді. Спорт. Дозвілля.
Будівництво центрів творчості для
дітей у селищах та селах, нових
дитячих майданчиків та
оздоровчо-розважальних комплексів.
Відродження існуючих спортивних
майданчиків, будівництво нових
Облаштування пікнік-парків європейського рівня
Заснування у населених пунктах
Парків розваг з організацією піших, велосипедних та кінних прогулянок.
Інвестиції. Бізнес.
Створення сприятливих умов для
надходження інвестицій у міста,

села та селища Ірпінського регіону та Києво-Святошинського району та участь у загальнодержавних
та обласних програмах.
• Проведення міжнародного інвестиційного форуму з регіонального
розвитку
• Відновлення співпраці по раніше
заблокованих інвестиційних проектах.
6. Правопорядок
• Налагодження ефективної співпраці із силовими структурами
у боротьбі з корупцією та злочинністю в нашому регіоні
• Забезпечення умов для дотримання належного громадського
порядку шляхом створення громадського формування з охорони
громадського порядку
• Ці та інші реформи суспільного
життя ми зможемо з Вами реалізувати разом.
Надіюсь на Вашу підтримку та вірю,
що зможу навести порядок і виконати всі програмні цілі.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу №95
Войцеха Дмитра Петровича
Настав час переосмислити поняття
передмістя столиці та змінити життя
його мешканців на краще. Створити
імідж Західного передмістя Києва не
в якості столичного придатку, а престижного місця для проживання – з
власною ідентичністю, розвинутою
інфраструктурою, власними правилами життя і перспективами.
Для цього я ініціюю проведення реформи територіальних принципів організації влади в Україні. Першим
кроком стане розробка, прийняття та
реалізація проекту Державної програми «Про розвиток Західного передмістя Києва».
У Західному передмісті Києва, а потім
по всій Україні буде створено своєрідну владну горизонталь, де всі ключові функції зосереджуються в органів місцевого самоврядування. Вищим органам передаються лише ті
функції, з якими місцева влада самостійно впоратися не в змозі.
Передмістя – курорт
Наше завдання – зберегти і примножити санаторно-курортний спадок Західного передмістя Києва. Я виступаю за:
• прийняття Державної програми
про надання Західному передмістю Києва статусу курорту державного значення;

• заборону на даній території будівництва нових і розширення діючих промислових підприємств;
• реконструкцію діючих та будівництво нових санаторіїв та
рекреаційно-розважальних
об’єктів;
• розвиток зеленого туризму.
Нові дороги – вигоди без загроз
Для Західного передмістя Києва нова
Велика кільцева дорога навколо Києва
і траса Київ-Ірпінь – більше ніж звичайні транспортні магістралі. Це – стратегічні об’єкти з залученням мільярдних
інвестицій. Водночас, надважливо
створити безпечні умови на нових дорогах для автомобілістів і пішоходів.
Тому я виступаю за:
• створення на законодавчому рівні
спеціального Фонду безпеки дорожнього руху та реконструкції
вулично-дорожньої мережі Західного передмістя Києва;
• вживання ефективних заходів,
спрямованих на належне утримання та ремонт автодоріг;
• впровадження комплексних систем управління дорожньою мережею в межах;
• ведення аудиту дорожньої безпеки.
Малий бізнес – локомотив економіки
Ми створимо нову високоефективну

економіку Західного передмістя Києва.
Для цього я проведу радикальну регуляторну реформу, яка включатиме:
• практичну реалізацію принципу
«мовчазної згоди»;
• спрощення процедури оренди
державного та комунального майна і землі для малого і середнього
бізнесу;
• впровадження єдиної програми з
формування звітності малого бізнесу, забезпечення повноцінного
доступу до неї усіх учасників процесу.
Крім цього, я ініціюю:
• створення спеціалізованого банку
з обслуговування малого та середнього бізнесу;
• зменшення єдиного соціального
внеску для малого бізнесу;
• створення недержавного пенсійного фонду для страхування малого бізнесу та його працівників.
Здорове передмістя
Проект Державної програми «Про
розвиток Західного передмістя Києва» буде введено такі новації в сфері
охорони здоров’я:
• впровадження контрактних відносин між медустановами та місцевими адміністраціями;
• створення в Західному передмісті
Києва госпітального округу зі спіль-

ною медичною інфраструктурою;
• впровадження клінічного аудиту
та введення електронного реєстру
фахівців;
• поступовий перехід від паперової
до електронної звітності.
Нова ідеологія освіти
Школа має стати осередком для молодих і компетентних фахівців. Я докладу всіх зусиль, щоб забезпечити:
• підвищення оплати праці в школах і відновлення програми забезпечення педагогів квартирами;
• проведення реформи шкільної
програми;
• відновлення системи професійної
орієнтації;
• проектне фінансування шкіл, надання їм статусу неприбуткових
комунальних підприємств, впровадження контрактних відносин
між місцевими органами влади та
освітніми закладами;
• залучення шкіл та освітніх установ
Західного передмістя Києва до реалізації всіх значущих національних і міжнародних освітніх проектів, у першу чергу – національного
проекту «Відкритий світ».
ЩИРО ВАШ,
ДМИТРО ВОЙЦЕХ
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Дмитерка Михайла Юрійовича
Приірпіння та Києво-Святошинський
район завжди асоціювалися з Києвом. З тими благами та перевагами,
які надає столичний статус. Стрімкий
розвиток Приірпіння і КиєвоСвятошинського району реально, а
не на словах може початися вже за
рік-два. Для цього у нас є всі умови і
всі ресурси. Єдине, чого нема, – професійного менеджменту, який міг би
здійснити необхідні перетворення.
Якщо Ви оберете мене депутатом, то
перше, що я зроблю, – буду ініціювати прийняття довгострокової стратегії
розвитку Приірпіння та КиєвоСвятошинського району.

Ось головні засади даної стратегії:
1. Пріоритетом розвитку Ірпеня є перетворення на повноцінне містосупутник Києва, зв’язане зі столицею сучасним транспортним сполученням.
2. Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське мають розвиватися як
міста сучасних екологічних стандартів, орієнтовані на використання інноваційних технологій; міста,
які надають ідеальні можливості
для відпочинку – подалі від
«шуму столиці».
3. Києво-Святошинський район
може стати не тільки фактичним

«спальним районом» Києва, а й
мати усі можливості бути повноцінним економічним партнером із
столичними районами.
Залучення інвестицій та створення
сприятливих умов для підприємців є
одним із пріоритетів моєї роботи.
У своїй роботі, як депутат братиму активну участь у:
• прийнятті податкових законів, які
будуть сприяти розвитку виробництва та діяльності підприємництва;
• законодавчому забезпеченні та
створенні умов для розвитку та діяльності малого і середнього під-

приємництва, підтримку вітчизняного виробника;
• запровадженні суворої персональної відповідальності державних службовців за нецільове використання бюджетних коштів;
• розбудові ефективної економіки
заради добробуту кожної людини;
• створенні механізму жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
державного і місцевого бюджетів.
Роботу народного депутата України в
окрузі будуватиму системно через
створення системи громадських приймалень.

Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Королюк Сергій Віталійович, вважаю, що Ірпінський регіон та КиєвоСвятошинський район є одними із
стратегічних у Київській області. Тут
зосереджено багато підприємств, організацій та установ, діяльність яких
суттєво підвищує рейтинг всієї Київської області за соціальноекономічним розвитком серед інших
областей держави.
Проте, на жаль, гоніння за цими рейтингами дуже часто приводить до
того, що нехтуються вимоги по збереженню природи та навколишнього
середовища, не враховуються інтереси багатьох людей, які прагнуть
жити у чистому місті, селі чи селищі.
Ми втрачаємо не тільки великі інвестиції у наші наш регіон, але й своїми
діями показуємо приклад корисливого відношення до всього, що нас оточує. Моя програма спрямована на те,
щоб змінити відношення до природи,
самого себе. Економічне зростання
нашого регіону – це перш за все формування соціально-орієнтованої ринкової економіки, забезпечення гарантій та мотивації праці громадян на засадах раціонального використання
всього ресурсного потенціалу з одні-

єю метою – підвищення якості життя.
1. Необхідно розробити програму
соціально-економічного розвитку
Ірпінського регіону та КиєвоСвятошинського району та прагнути досягнення природногосподарської збалансованості в
соціально-економічному розвитку
всіх населених пунктів.
2. Потрібно запровадити сувору персональну відповідальность державних службовців за нецільове
використання бюджетних коштів
та створити механізм жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
місцевих бюджетів.
3. Для того, щоб відродити неповторну екологію і курортну привабливість Ірпінського регіону та
Києво-Святошинського району потрібно відновити і зберегти унікальний ліс. Треба запровадити
мораторій на вирубку дерев та
повернути лісовим зонам статус
«ліси I категорії». Знищення лісів
потрібно заборонити, а порушники цієї заборони повинні нести
кримінальну відповідальність.
4. В екології не може бути свого і чужого. Наші люди повинні пити

чисту воду і дихати чистим повітрям. Тому, треба здійснити заходи щодо забезпечення відповідного екологічного стану в містах,
селах та селищах Ірпінського регіону та Києво-Святошинського району, розвитку рекреаційнооздоровчих та туристичних комплексів.
5. Необхідно запровадити громадський контроль за санітарним станом нашого регіону, відновити роботи вуличних комітетів із закріпленням прибиральників за кожною вулицею.
6. Смітники стихійні та «організовані» в межах населених пунктів і на
прилеглих лісопаркових територіях є найболючішою проблемою
сьогодення. Вирішення цього питання я бачу через сортування та
переробку побутових відходів, що
дасть змогу зменшити витрати
бюджетних коштів і відповідно тарифів для населення.
7. Треба вирішити проблеми,
пов’язані з каналізаційним господарством та очисткою стічних вод,
адже практично в усіх населених
пунктах каналізаційні системи потребують заміни або капітального

ремонту. І якщо цим не займатися – можна отримати небезпечну
для здоров’я людей ситуацію. Також турбує вкрай незадовільний
стан зберігання непридатних до
використання пестицидів, утворення і розміщення твердих побутових відходів, що призводить до
погіршення екологічного стану.
8. Ми потребуємо зміни стратегії
містобудування у напрямі розширення обсягів спорудження комфортнішого житла, малоповерхових будинків садибного типу.
9. Треба організувати місця для відпочинку людей на природі із забезпеченням їх відповідною інфраструктурою (туалети, сміттєві
контейнери, столи та інше), облаштування дитячих майданчиків.
Ми маємо пам’ятати, що отруєна
земля стає пустелею. Отже, аби не
допустити цього, слід починати докорінні зміни, які стосуються в першу
чергу особистісного відношення до
речей, які нас оточують.
Надіюсь на ваше розуміння та підтримку мене як кандидата у народні
депутати від Ірпінського регіону та
Києво-Святошинського району.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України на чергових виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року, висунутого Партією Політичної партії малого і середнього бізнесу України
в одномандатному виборчому окрузі № 95
Проторченко Тетяни Миколаївни
Нашій країні потрібні реформи, і це
розуміє кожен громадянин. Але ми
не повинні йти шляхом запозиченим
у когось – Україні потрібна своя власна модель економічного розвитку, в
якій буде враховано особливості та
потенціал крани.
В основу моделі економічного розвитку країни має бути покладено
добробут кожного українця. Держава має надати реальні податкові
пільги саме тим, хто працює та виробляє. Необхідно ліквідувати непосильні відсотки, особливо для
аграрного сектору та інших виробників вітчизняної продукції. Я від-

стоюватиму жорстку позицію щодо
створення реєстру земель та захищатиму нашу землю від розкрадання та спекуляцій.
Вбачаю за необхідне проведення
комплексної перевірки всіх приватизованих підприємств, для визначення
реальної ефективності їх роботи. А в
разі виявлення фактів зловживань та
інших порушень буду наполягати на
притягненні винних осіб до відповідальності.
Я буду наполягати на створенні чіткої
та прозорої системи розподілу бюджетних коштів. Кожен платник податків, кожен громадянин має право

знати, на що витрачаються народні
кошти.
Буду добиватися фінансування будівництва та реконструкції дитячих
садків.
Особливу увагу зверну на те, щоб у
ЗМІ не розміщувалася інформація,
яка морально калічить і духовно спотворює підростаюче покоління. Буду
відстоювати інтереси дітей та молоді,
саме молоде покоління це основа нашої держави та наше майбутнє.
Гарантую захист пільг для наших пенсіонерів, ветеранів, багатодітних сімей, інвалідів, дітей, що залишилися
без опіки. Завжди прийду на допомо-

гу людині, що опинилася в складній
життєвій ситуації!
Україна – це країна, в якій з давніхдавен жили люди різних національностей та релігійних поглядів, а тому
я не допущу приниження та утисків
за – національною, релігійною чи
мовною ознаками. Життя має бути
комфортним та стабільним для кожного, хто називає себе українцем.
Буду працювати задля забезпечення
рівності всіх громадян.
Головна мета моєї участі у політичному житті країни – добробут українців!
Слава Україні!
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Програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
Шановні громадяни України!
Я, Василенко Ольга Григорівна, балотуюсь кандидатом у народні депутати
України, адже не можу миритися з
тим, що, маючи надзвичайно високий
аграрний потенціал, ми живемо в
умовах, де соціально-економічний та
культурний рівень розвитку сільського населення залишається низьким,
практично відсутні належні умови для
всебічного та духовного розвитку особистості, реалізації потенційних можливостей селянина, що стало причиною масової міграції молоді.
Я виступаю за демократію, соціальну
справедливість, захист прав i свобод

людини. Я вважаю своїм головним
завданням ліквідацію бідності в Україні і забезпечення високих соціальних
стандартів.
Українське село буквально розтягнуте по політичних та олігархічних квартирах і відповідно розподілено по зонах впливу між тими, хто при владі та
при великих грошах.
Лише після завершення чергової передвиборної кампанії звичайна людина починає на собі відчувати ціну
обіцянок ділків від політики, та усвідомлює, що вони знову залишилися
без представників в органах влади,
без захисників їх прав та інтересів.

Мені не байдужі інтереси людей, я
прагну справедливості, і я впевнена,
що сумісними зусиллями ми зможемо її досягти.
Першочерговими завданнями я вважаю:
• здійснення науково обґрунтованої
оцінки і встановлення реальної
вартості землі. Плата за землю
має бути головним податком для
всіх, хто користується нею як засобом виробництва чи місцем розташування об’єктів різного призначення;
• забезпечення паритету цін на продукцію сільського господарства та

інших галузей економіки;
• реалізацію державної політики
охорони земель, підвищення її родючості;
• державне сприяння конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника на вітчизняному та
міжнародному ринках через державну підтримку виробників сільськогосподарської продукції;
Ми маємо гідно використовувати ті
ресурси, які має наша країна! Щоб
кожен громадянин пишався своєю
державою та гідно носив ім’я українця!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України по одномандатному виборчому округу №97
Діденка Миколи Федоровича
Протягом двадцяти років, будучи депутатом різних рівнів, кожного разу я
виконував свої передвиборчі обіцянки. Найбільш вагомим результатом
вважаю забезпечення розробки та виконання 64-х програм соціальноекономічного, культурного та духовного розвитку пристоличного регіону.
Завдяки своїй депутатській діяльності
в поєднанні з роботою в обороннопромисловому комплексі області та
державною службою в м. Боярка, Тетіївському та Броварському районах,
мені близькі чисельні проблеми жителів Київської області, і я знаю шляхи їх вирішення. Маю досвід виведення з кризи пристоличного регіону
на базі створення привабливого інвестиційного клімату та реалізації регіональних програм соціального
зростання. Для мене все моє життя
було головним здоров’я дітей, допомога інвалідам, людям похилого віку
та реалізація національної ідеї: здорова і заможна сім’я – процвітаючий
рідний край – сильна Україна. Глибоко переконаний в необхідності ре-

формування держави, адже державні
інститути, особливо правоохоронна
система, перетворюються в небезпеку для громадянського суспільства, в
цьому я переконався на власному досвіді і став завдяки цим обставинам
ще й добрим юристомправозахисником. Саме особливе
правове чуття депутатом законів та
необхідності у їх прийнятті чи відхиленні, у розробці нових законів для
виборців, є основою законотворчої
діяльності депутата Верховної Ради.
Хто краще правозахисника зуміє постояти за виборця? Наскільки майбутній депутат, який отримав довіру
виборців шляхом благодійництва на
час виборів, зуміє так, як на це здатен
правозахисник, повсякчасно стукатися у двері властей та судів, настирно
й ефективно користуючись правом
депутатських запитів і звернень?
Саме з метою утвердження в житті
держави та суспільства цінностей
людської гідності та справедливості,
забезпечення демократії, свободи і
верховенства права потребують не-

гайного вирішення на законодавчому
рівні такі питання, як:
• Проведення адміністративнотериторіальної реформи. Використовуючи досвід міста Броварів
та Броварського району щодо відпрацювання польської моделі
територіально-адміністративного
устрою громад, на законодавчому
рівні необхідно докорінно змінити устрій держави;
• Реформування правоохоронної
системи. Держава повинна надати можливість громадам створювати муніципальні правоохоронні
органи, керівники яких будуть
обиратися жителями сіл, селищ і
міст України, а грошові утримання
і щира повага людей будуть найкращою запорукою від корупції;
• Добробут нашого працьовитого
народу. Мої законодавчі ініціативи будуть направлені на створення потужного середнього класу,
який своєю працею забезпечить
соціальний захист населення та
гідний рівень життя.

• Реформування судочинства. Подолання затягування судових процесів, корупції в судах потребує правової підтримки на основі реального введення судів-присяжних в
Україні. Саме такі суди будуть захищати, а не калічити душі тих,
хто приходить до них за захистом;
• Реформування спецслужб. Необхідно на законодавчому рівні забезпечити громадянському суспільству можливість контролювати
спецслужби, які повинні боротись
виключно із зовнішніми ворогами
нашої держави, а не з опонентами
правлячої політичної сили;
• Створення умов для легального
ведення малого та середнього бізнесу за рахунок зменшення податкового навантаження та виведення тіньових капіталів на світ
Божий.
Цей стислий план дій має в своїй
основі мою віру в Бога, справедливість та переконання в тому, що влада має служити народові, а не народ
існувати для влади.
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Програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
Шановні співвітчизники!
Я, Мотрич Лариса Михайлівна, вважаю, що Україна потребує реформ,
які б здійснювалися в інтересах народу, об’єднання нації. За 20 років незалежності влада не змогла забезпечити людям гідний рівень життя, і цю
несправедливість необхідно виправити!
Тому я вирішила балотуватися до
Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вважаю, що прийшов час повернути людяність, чесність та порядність в українську політику. До парламенту мають бути обрані чесні та відповідальні політики, які працюватимуть не
для того, щоб набити власного гаманця, а заради добробуту своїх виборців. Необхідно надати жіночого по-

гляду реформам в Україні.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – достойний рівень життя народу України, затвердження та відстоювання прав і свобод кожної людини, пріоритету прав
громадян.
Переконана, що досягти цього можна
лише шляхом відновлення законності, будівництва правової держави, викорінення злочинності та корупції,
особиста відповідальність політиків
за прийняті рішення під час виконання своїх обов’язків.
Економічна політика влади має ґрунтуватися на принципах розвитку середнього класу, створення робочих
місць в державі для молоді.
Державні інвестиції повинні спрямовуватися лише у проекти, які гаранту-

ють економічний розвиток певних галузей чи територій.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адресності матеріальної допомоги. Розмір
пенсії повинен забезпечувати гідний
рівень життя.
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 20-річного стажу роботи
на відповідних посадах. Допомога на
дітей має бути збільшена у 2 рази,
надавати додатковий вихідний день
працюючій матері, яка виховує біль-

ше двох дітей. Держава має гарантувати безкоштовну та якісну середню
освіту, забезпечити всі родини з дітьми місцями у дитячих садочках.
Держава має жорстко регулювати
ціни на продукти харчування та ліки
першої необхідності. Сфери науки та
культури мають бути забезпечені цільовим бюджетним фінансування.
Міжнародні відносини Україна має
позиціонуватися як нейтральна та позаблокова держава, будуючи двосторонні стосунки з іншими країнами на
засадах взаємної поваги та взаємовигідного співробітництва.
Всі ці принципи необхідно впроваджувати у практику роботи влади
вже сьогодні. В якості народного депутата України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити життя українців на краще!

Передвиборна програма
Кандидата у народні депутати України
в одномандатному 97 виборчому округу в порядку самовисування
Ярошенко Олександри Володимирівни
Український народ – це Великий народ. Бог та природа дарували все,
щоб жили українці в достатку та добробуті. Мої співвітчизники, саме
нам випало створити такий суспільний лад в Україні, який надасть можливість нам і нашим нащадкам бути
щасливими, бо ми того варті.
Головний принцип: «Держава для
громадянина, а не громадянин для
держави!»
Щоб закони були для людей прості,
прямі, які неможливо буде тлумачити
і тоді вони будуть діючими.
Платник податків – головна людина в
державі.

Підтримати господаря – підприємця,
фермера, надати йому кредити фінансування, інформацію, пільги і спеціальне навчання.
Визначити постійні джерела надходження коштів до бюджету, що не залежать від тієї чи іншої економічної
ситуації.
Підтримати молоду людину на стадії
становлення, забезпечити першим
робочим місцем, кредити молодим
сім’ям на житло, на виховання дітей,
на навчання під гарантії зайнятості у
виробництві.
Система освіти повинна бути спрямована на підготовку спеціалістів під

конкретні робочі місця із гарантованим працевлаштуванням.
Забезпечити селу пріоритетний розвиток, запровадити передові технології
для переробки сировини на місці; має
продаватись не сировина, а конкурентноздатний кінцевий продукт.
Що необхідно зробити для того, щоб
Україна зажила повноцінним життям?
Знизити податкове навантаження.
Треба надати право і можливість розвиватися всім. Необхідно скасувати
податок на додану вартість і замінити
на податок з продажу.
Потрібно сформувати кадровий ре-

зерв для роботи у виконавчій владі
на місцях. Чиновники мають відчути
конкуренцію, що підштовхне їх сумлінно виконувати свої посадові
обов’язки.
Спростити процес відкликання депутатів з усіх рівнів.
Примусити депутатів і виконавчу владу згадати про те, що вони слуги народу, а не народ їх прислуга!
Ми маємо свою ДЕРЖАВУ – НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ, та, на жаль, не маємо життя – гідного людини. Саме це
спонукає мене балотуватися кандидатом в народні депутати України.
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати
по виборчому округу №97
Юрченко Анатолія Анатолійовича
Спостерігаючи за ситуацією в нашій
країні, за процвітанням корупції і безвідповідальності я прийняв рішення
вступити у виборчий процес з метою
запобігти перетворенню українського
народу на обслуговуючий персонал
чиновників і можновладців. Сподіваюсь на підтримку виборців у моїх починаннях, адже всім вже набридли
обіцянки зробити щось для народу,
але на це ніколи не вистачає часу (бажання) через свої особисті справи.
Верховна Рада стала місцем прихистку від закону, а іноді ще й місцем кулачних боїв.
В разі обрання мене народним депутатом вважаю за необхідне:
• позбавити депутатів і чиновників

всіх рівнів недоторканності перед
законом. Кожен повинен відповідати за свої вчинки.
• Ініціювати перерозподіл бюджету.
Податки, які платяться населенням, не повинні йти на задоволення потреб чиновників, вони
повинні бути спрямовані перш за
все на розвиток інфраструктури на
місцях.
• Зменшити податкове навантаження на малий і середній бізнес, які
знищуються заради процвітання
гігантів.
• Ввести пільгове оподаткування і
кредитування сільськогосподарчого виробника з метою відродження АПК, який сьогодні існує

на межі знищення.
• Забезпечення молоді першим робочим місцем і житлом.
• Привести комунальні тарифи у
відповідність до реалій життя, не
змушувати пенсіонерів та інвалідів обмежувати себе навіть у харчуванні заради оплати комунальних послуг.
• Сприяти розвитку спорту в регіоні,
забезпеченні молодих спортсменів формою та інвентарем, щоб у
юнаків та дівчат не було бажання
та часу на спиртне та наркотики.
• Забезпечити достойне фінансування освіти та медицини. Через
недофінансування цих сфер у молоді немає бажання обирати їх

справою свого життя, тому у наших школах і лікарнях дедалі
менше стає кваліфікованих спеціалістів.
Зобов’язуюсь працювати заради розвитку не тільки Києва, а й прилеглої
території, на якій проживаємо всі ми
та наші діти. Працювати так, щоб не
було соромно подивитись у вічі ні
старим, ні молодим. Працювати так,
щоб міг і надалі проживати в своєму
рідному районі, не боячись нарікань
з боку простих людей. Працювати з
людьми і для людей, вирішувати питання не тільки в масштабах країни, а
й кожного виборця зокрема. Влада
повинна бути доступна і підзвітна
своїм виборцям.

Передвиборна програма
кандидата у депутати в одномандатному окрузі № 98
Бойка Олега Васильовича
Україна має великий потенціал і можливість стати сильною європейською
державою.
Для цього потрібні зміни. Країна повинна рухатися вперед.
Необхідно, щоб інтереси політиків і
партій відображали суспільні інте
реси.
Майбутнє України залежить не від
особистостей, а від спільних дій та
високих культурних цінностей, які забезпечать реалізацію прав кожного
громадянина.
Людям потрібна держава, яка будується не на домінуванні політичних
партій, їх лідерів чи бізнесу, а держава, яка об‘єднує інтереси всіх громадян і захищає їх права.
У державі повинні діяти рівні правові
умови для всіх громадян. Це єдина
гарантія того, що права та свободи
громадян будуть захищені, а влада
буде працювати в інтересах суспільства.
Я бачу в цьому ключ до реальних
змін у країні.
Виходячи із зазначеного,
ПРОПОНУЮ:
Щодо захисту інтересів громадян:
• Створити доступну систему захисту прав кожного громадянина в
окрузі та контролю за діями чиновників. Забезпечити реалізацію

Закону України «Про безоплатну
правову допомогу»;
• Створити в районах округу сучасні
центри надання адміністративних
послуг за принципом «Єдиного вікна» з метою спрощення та прискорення надання таких послуг та
мінімізації умов для корупції.
На національному рівні:
• Провести якісні зміни в системі
державного управління для забезпечення реалізації державними органами прав та інтересів
громадян;
• Скасувати систему персональних
пенсій та вжити рішучих заходів
щодо перерозподілу пенсійних
пільг;
• Ввести сувору відповідальності
чиновників за порушення законів
та корупцію;
• Забезпечити персональну відповідальність депутатів перед виборцем.
Щодо розвитку економіки:
• Удосконалити земельне законодавство з метою забезпечення
власникам землі права розпоряджатися нею на власний розсуд;
• Забезпечити селянам можливість
продажу сільськогосподарської
продукції за ринковими цінами;
• Запровадити прийнятні податки,

що сприятимуть розвитку економіки, збільшенню робочих місць
та виплаті гідної заробітної плати;
• Зменшити податкове навантаження та надати пільги підприємствам, які створюються в сільській місцевості на період до
трьох років;
• Забезпечити надання фермерським господарствам доступних
кредитів.
Щодо соціального розвитку та соціального захисту громадян:
• Сприяти підвищенню заробітної
плати та пенсій освітянам, медикам та іншим працівникам бюджетної сфери;
• Забезпечити виділення бюджетних коштів для будівництва, ремонту та переобладнання шкіл,
лікарень інших об’єктів соціальної
сфери, розташованих в окрузі;
• Впровадити в окрузі доступну для
населення програму енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії;
• Гарантувати виконання державних зобов’язань щодо належних
виплат чорнобильцям, інвалідам,
дітям війти та малозабезпеченим;
• Запровадити суворі законодавчі
заходи для протидії забрудненню
навколишнього середовища;
• Забезпечити підвищення якості
житлово-комунальних послуг;

• Сприяти реконструкції об’єктів
культури та благоустрою місць
відпочинку.
Діти – наше майбутнє:
• Сприяти створенню в окрузі умов
для відпочинку дітей, побудові
спортивних майданчиків, діяльності центрів дитячої та молодіжної творчості;
• Проводити інформаційно-освітню
роботу з молоддю та школярами з
метою підвищення престижу здорового способу життя та протидії
наркоманії та алкоголізму;
• Забезпечити підтримку талановитих дітей та молоді шляхом надання грантів та стипендій. Гарантувати доступні довгострокові
кредити для навчання у вищих навчальних закладах;
• Створити «Школу молодого юриста» для учнів старших класів.
Зобов’язуюсь особисто звітувати перед виборцями щодо здійснення
мною депутатських повноважень та
етапів реалізації цієї програми. Вважаю, що депутат має бути серед людей та для людей.
Я робитиму все, щоб моя діяльність
щодо виконання цієї програми захищала інтереси моїх виборців та сприяла позитивним змінам.
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 98
від політичної партії «Народна ініціатива»
Гусинського Володимира Дмитровича
Шановні співвітчизники!
Громадяни України заслуговують гідного життя і стабільного соціального
добробуту. Досягнення сучасних
стандартів життя має стати основою
національної ідеї, котра об’єднає всіх
громадян.
У Верховній Раді я буду працювати
над вирішенням таких проблем:
• створення умов економічного
росту;
• збільшення доходів малозабезпечених громадян:
• консолідація українського суспільства;
• подолання корупції та організованої злочинності;
• пріоритетний розвиток науки,
культури, освіти;

• технологічний прорив України у
перспективних напрямках;
• соціальний захист дітей з малозабезпечених сімей.
Для чого необхідно:
Економічна свобода та пільгові умови
для розвитку приватного підприємництва, спрощення податкової системи.
Надання пріоритету молодим сім’ям
та багатодітним родинам, забезпечення умов довгострокового кредиту
на житлове будівництво.
Розумна і зважена земельна реформа, захист вітчизняного товаровиробника, здобуття зовнішніх ринків.
Розширення стосунків з економічно
розвиненими країнами для впровадження новітніх прогресивних технологій та спільних вигідних вироб-

ництв. Збільшення робочих місць.
Створення мобільної професійної
армії.
Реформування охорони здоров’я з
впровадженням бюджетно-страхової
медицини та паралельним існуванням комунальної, страхової та приватної, яка забезпечить якісне медичне обслуговування в країні.
Основа життя – екологія – зберегти
природу і навколишнє середовище,
забезпечити екологічну безпеку людині – святий обов’язок держави.
Кожному громадянину свій пенсійний рахунок, під державну гарантію,
який забезпечить вартість споживчого кошика.
Загрозу власності, безпеці, здоров’ю,
життю громадян, розглядати як за-

грозу національній безпеці України –
що забезпечить спокій і впевненість в
завтрашньому дні.
Забезпечити на найвищому законодавчому рівні:
• ефективне місцеве самоврядування
• рівні права громадян і однакова
відповідальність перед законом;
справедливу судову владу в Україні
• суд присяжних:
• свободу слова на ділі.
Підтримайте мене, і це буде наша
влада, яка забезпечить гідне життя
всіх громадян.
З повагою, Ваш кандидат у народні
депутати по 98 виборчого округу Гусинський Володимир Дмитрович.
В.Д.Гусинський

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ПО 98 ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ
МОСТІПАНА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА
УКРАЇНА – АГРАРНА КРАЇНА!
Твердо переконаний, що Україна сьогодні повинна стати світовим лідером
у галузі сільського господарства, бути
житницею Європи, осередком новітніх технологій у галузі виробництва
продовольства.
ПРАГНЕННЯ:
До складу 98 виборчого округу належать райони, у яких переважає аграрне виробництво. Це особливі території, в основу розвитку яких повинна
бути покладена стратегія підтримки
саме сільськогосподарського виробництва, тому мої прагнення віддзеркалюють надії мешканців цього регіону.
У районах, де працюють підприємства нашої асоціації, уже створено
розгалужену інфраструктуру. Будується житло для працівників, особливо
молоді, створено більше 1000 робочих місць з конкурентною заробітною
платнею та соціальним пакетом, збережено бюджетну сферу.
Підтримуються освітні заклади через
зміцнення матеріально-технічної
бази та забезпечення шкільними автобусами, ФАПи забезпечені ліками
та засобами першої медичної допомоги. Активно підтримую літніх лю-

дей та ветеранів, багатодітні родини.
Можу пишатися тим, що наше виробництво належить до традиційно українських та становить завершений
цикл, починаючи із вирощування
зернових, закінчуючи тваринництвом, переробкою та доставкою до
споживача продукції високої якості за
доступними цінами, що виробляється
завдяки новітнім технологіям та традиційним підходам до використання
органічних добрив у землеробстві.
МАЙБУТНЄ:
Мої основні завдання:
• Наведення ладу у сфері землекористування;
• Розвиток тваринництва, зменшення залежності зайнятості населення від сезонності виробництва;
• Державний захист сільськогосподарських виробників. Підтримання на державному рівні ціни на
сільськогосподарську продукцію;
• Врегулювання питання із функціонуванням існуючих сміттєзвалищ,
переробкою сміття;
• Першочерговий прийом на роботу пільговиків (матерів-одиначок,
соціально незахищених тощо);
• Впровадження енергозберігаючих
технологій та переобладнання іс-

нуючих котелень. Забезпечення
медичних установ обладнанням
та каретами швидкої допомоги;
будівництво доріг, відновлення
вуличного освітлення; місця у дошкільних закладах для кожної дитини, пільги для багатодітних.
• Ініціюватиму створення державної програми захисту дітей від
шкідливого впливу негативних
звичок. Вважаю за необхідне державну гарантію виплати коштів на
оздоровлення усім категоріям
працівників;
• Сприятиму розробці на державному рівні програми створення
«першого робочого місця» для
випускників вузів;
• Продовжуватиму практику поетапного збільшення розміру пенсій;
• Прагну досягти залежності заробітної плати бюджетників від середньої по промисловості.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Вважаю за необхідне:
Державне регулювання розвитку народного господарства та впливу на
ціноутворення.
Створення умов для перемоги над корупцією та організованою злочинністю.

Збільшення обсягів бюджетного фінансування соціальних програм та
надходжень до місцевих бюджетів.
Розширення повноважень органів
місцевого самоврядування.
Розвиток та підтримка суб’єктів підприємництва, п’ятирічні податкові канікули для нових суб’єктів господарювання.
Запровадження громадського екологічного патруля проти привласнення
берегів та річок.
Вважаю необхідним утворення ОСББ,
впровадження прозорого формування комунальних тарифів, переобладнання та заміни старого обладнання
на нове.
У сфері моїх інтересів фінансування
спортивних майданчиків, відкритих
тренажерних споруд і спортивних залів при школах.
Отже, мої дорогі співвітчизники, вирішувати Вам, у якій державі Ви хочете
народжувати та виховувати дітей. Я
ціную кожну людину, із якою мене
звела доля, завжди вважаю її партнером. Сьогодні я готовий стати партнером для всіх, хто живе у моєму окрузі.
КОЖЕН З ВАС МОЖЕ БАГАТО, АЛЕ РАЗОМ МИ ДОСЯГНЕМО БІЛЬШОГО!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 98
ЧЕРЕДНІЧЕНКА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА
Найголовніше − турбота про людей!
Я, Чередніченко Юрій Анатолійович,
генеральний директор Державного
підприємства «Украерорух», яке забезпечує безпеку польотів у повітряному просторі над всією Україною,
вирішив балотуватися у народні депутати України на вибори, що відбудуться 28 жовтня 2012 року. Вважаю,
що мій досвід в організації стабільної
роботи шеститисячного колективу та
забезпечення розвитку підприємства
протягом 10 років може бути ефективно застосований для підвищення
рівня життя громадян міст і сіл Київщини, що входять до 98 виборчого
округу.
У разі обрання у своїй діяльності депутата Верховної Ради України буду
дотримуватися принципів прозорості, чесності, професіоналізму та відкритості. В цьому мені буде допомагати також досвід депутата Київської
обласної ради.
З метою сприяння соціальнодемократичній орієнтації нашого регіону у загальному державному і світовому просторі та підвищенню показників розвитку усіх сфер суспіль-

ного життя громади реалізацію власної програми буду здійснювати у таких напрямах:
НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ
• скасувати депутатську недоторканність та заборонити депутатам
перехід з фракції до фракції, посилити відповідальність кожного депутата за прийняте рішення;
• внести зміни до Закону України
«Про державну службу», надавши
статус державних службовців медичним та педагогічними працівникам;
• сприяти удосконаленню державної програми «Обдарована дитина» та пошуку механізмів стимулювання творчої праці педагогів;
• розробити програму пільгового
1% кредитування терміном до 25
років для молодих сімей для придбання житла;
• сприяти створенню центрів обліку
бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення
волі, а також спеціальних закладів
соціального захисту;
• надати науковцям пільги на оплату комунальних послуг; сприяти
підвищенню заробітної плати,

пенсій науковим працівникам;
• ввести в бюджетне і податкове законодавство зміни, згідно з якими
збільшити відсоток бюджетних
доходів місцевого самоуправління;
• ввести обов’язкове медичне страхування;
• розробити національну програму
«Відродження українського села»;
• стимулювати розвиток підприємств малого та середнього
бізнесу;
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
• сприяти забезпеченню медичних
закладів виборчого округу необхідним устаткуванням та лікарськими засобами; розширенню
мережі фельдшерськоакушерських пунктів та пунктів ветеринарної допомоги у селах;
• розв’язати проблему сміттєзвалищ у містах Бориспіль, Яготин,
Переяслав-Хмельницький та Згурівка шляхом виділення державних коштів на будівництво сміттєпереробного заводу у регіоні;
• сприяти суттєвому поліпшенню
фінансування освіти, спорту й
культури;

• до 2015 року збудувати Палац
культури у місті Борисполі з нагоди 1000-річчя міста, що забезпечить високий рівень культурного
життя громади регіону;
• запровадити систему постійного
суспільного контролю за діяльністю влади на місцях і механізм боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
• провести повну інвентаризацію
землі в окрузі та зробити земельний кадастр відкритим.
Подбавши про добробут, моральне
та фізичне здоров’я працівників
«Украероруху», стабільність їхніх фінансових доходів, про підтримку соціальних ініціатив громади Бориспільщини, подбаю й про тих, хто довірить мені почесну місію – бути народним представником у Верховній
Раді України, захищати інтереси виборців одномандатного виборчого
округу № 98! Бо вважаю, що лише
справою честі і дотриманого слова
можливо змінити культуру політики
влади та політичну свідомість кожного представника громади!
Ю. А. Чередніченко

Передвиборна програма
кандидата у депутати в одномандатному окрузі № 98
Ходаківського Юліана Станіславовича
У кожної чесної людини, яка збирається в політику, повинна бути єдина
мета: створити умови вільного і гідного існування для свого народу. Завдання парламентарія – забезпечити
механізми реалізації поставленої
мети. Якщо сьогодні ці механізми не
працюють, значить, наші закони
недосконалі,чи депутати, які прийшли в парламент минулого скликання, мали інші наміри. Розумію,
що депутатство – серйозний крок.
Але я навчився брати на себе відповідальність і не боятися її. Тому готовий відповісти за кожен пункт своєї
програми.
Я виступаю категорично проти:
• Злидарського існування більшості
населення країни;
• Мізерної заробітної плати і пенсії;
• Зростаючих цін на комунальні послуги;

Час Київщини

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

• Погіршення якості освіти й охорони здоров’я;
• Неефективних реформ на селі;
• Росту безробіття;
• Корупції і беззаконня в суспільстві.
Моїми пріоритетами в парламентській діяльності будуть:
• Чітке розмежування повноважень
між центром і регіонами. Перехід
від усевладдя центру до розширення самостійності місцевих органів влади і самоврядування;
• Створення нових і підтримка існуючих робочих місць, реорганізація збиткових підприємств;
• Боротьба з бідністю в Україні. Забезпечення випереджального
росту заробітної плати, повернення внесків населенню за рахунок
різних механізмів компенсації,

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
КІ № 1433 Р від 25.01.2012 р.
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підвищення рівня пенсій, будівництва доступного житла;
Підтримка вітчизняних товаровиробників шляхом істотного зниження податкового тиску, спрощення податкової системи;
Відродження аграрного сектору
України і повернення країні слави
головної житниці Європи. Метою
аграрної реформи повинна стати
передача землі в бережливі руки
сільського трудівника, залучення
серйозних інвестицій в АПК, його
технічне і технологічне переоснащення. Купівля-продаж землі сільськогосподарського призначення
повинна бути вигідна виняткового
для сільських жителів – і ні для
кого більше;
Боротьба з корупцією й організованою злочинністю;
Відстоювання інтересів працівни-

ків бюджетної сфери ( учителів, лікарів, бібліотекарів і т. д.), без яких
не буде майбутнього України;
• Забезпечення доступності освіти,
всебічна підтримка розвитку сільської школи, її комп’ютеризація, забезпечення підручниками, підвищення соціального статусу вчителя;
• Особлива увага сільській медицині, забезпечення ліками й устаткування лікарень і фельдшерсько–
акушерських пунктів, створення
реальної системи профілактичної
медицини;
• Прийняття Соціального кодексу,
що гарантує соціальний захист з
боку держави ветеранам Великої
Вітчизняної війни, ветеранам війни Афганістану, інвалідам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Вірю в мудрість українського народу!
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