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Програма
кандидата в депутати до Верховної Ради України
по виборчому округу № 90
Підпалого Юрія Миколайовича
Я, Підпалий Юрій Миколайович, вва
жаю, що Україна потребує реформ,
які б здійснювалися в інтересах наро
ду. За 20 років незалежності влада не
змогла забезпечити людям гідний рі
вень життя, і цю кричущу несправед
ливість необхідно негайно виправи
ти! Тому я вирішив балотуватися до
Верховної Ради України, щоб з парла
ментської трибуни відстоювати та за
хищати права своїх земляків. Вихова
ний у християнських традиціях, вва
жаю, що прийшов час повернути чес
ність та порядність в українську полі
тику. Ми повинні дати відсіч зажер
ливим олігархам, які намагаються
провести до Верховної Ради своїх
слухняних маріонеток. До парламен
ту мають бути обрані чесні та відпові
дальні політики, які працюватимуть
не для того, щоб набити власного га
манця, а заради добробуту своїх ви
борців.
Головним джерелом матеріального
забезпечення людини, як і споконві
ку, мають бути праця, талант, завзят
тя, а не злодійство, шахрайство, без
честя. Саме з цього необхідно вихо

дити, формуючи політику в духовній і
економічній сфері.
Громадяни України повинні мати гід
ні умови життя та праці. Працездат
ні – достойно оплачувану роботу, не
працездатні – соціальну підтримку.
Плата за працю має забезпечувати
реальний споживчий кошик, міні
мальна пенсія – реальний прожитко
вий мінімум. Це потребує створення
умов для стійкого економічного зрос
тання, розвитку конкурентоспромож
ної ринкової економіки, агропромис
лового комплексу.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип
адресності матеріальної допомоги,
монетизації та систематизації всіх
пільг. Необхідно припинити зловжи
вання чиновників при нарахуванні
пенсій та визначенні розміру соці
альних виплат. Пенсії мають бути
підвищені до 80 % середньої по краї
ні заробітної плати, а їх сума пови
нна встановлюватися відповідно до
заслуг людини. Жінки повинні мати
право самостійно обирати, в якому
віці йти на пенсію, не втрачаючи при

цьому гроші через зменшення від
повідних виплат. Працівники бю
джетної сфери повинні отримувати
заробітну плату на рівні середньої
по промисловості, обов’язково одер
жувати соціальне житло, яке перехо
дитиме у їхню власність після 15річного стажу роботи на відповідних
посадах. Допомога на дітей має бути
збільшена у 2 рази. Держава має га
рантувати безкоштовну та якісну се
редню освіту, а також забезпечити
всі родини з дітьми місцями у дитя
чих садочках. Інваліди повинні мати
змогу обирати виробника технічних
засобів реабілітації. Держава має
жорстко регулювати ціни на продук
ти харчування та ліки першої необ
хідності. Сфери науки та культури
мають бути забезпечені цільовим
бюджетним фінансуванням, відпо
відні статті бюджету мають бути за
хищені від секвестру.
Економічна політика влади має ґрун
туватися на принципах свободи під
приємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі

здійснення ними визначених зако
ном зобов’язань перед суспільством,
мають додатково стимулюватися
шляхом застосування відповідних ін
струментів державного регулювання.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики.
У разі обрання мене депутатом Вер
ховної Ради України буду добиватися:
прийняття зважених ринкових зако
нів та податкових норм, які б стиму
лювали розвиток усіх галузей народ
ного господарства, удосконалення зе
мельних та майнових відносин на
основі нового Земельного кодексу,
розвитку переробної та харчової про
мисловості; дешевого довготерміно
вого кредитування, податкових пільг
для сільськогосподарських товарови
робників, забезпечення стабільної
зайнятості працездатних людей; про
ведення пенсійної реформи, індекса
ції пенсій відповідно до зростання
рівня життя.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Нечас Олександра Вікторовича
Наша ненька Україна за більше, ніж
двадцять років незалежності прой
шла нелегкий шлях творення само
стійної, незалежної держави. Сьогод
ні можна констатувати, що попере
ду – ще не один рік копіткої роботи.
Вважаю, що саме професійні юристи,
повинні стати основою майбутнього
складу вищого законодавчого органу
держави.
Маючи немалий життєвий та профе
сійний досвід, я готовий з повною мі
рою відповідальності стати Вашим
представником у Верховній Раді
України.

Моя головна мета:
• Розробка та прийняття таких Зако
нів, які забезпечать Україні ста
більний розвиток та процвітання.
Мої головні життєві принципи:
• Не обіцяти, а робити все з Божого
благословення щиро, від чистого
серця і заради людей;
Я виступаю за:
• верховенство Права понад усіма
політичними, економічними та со
ціальними відносинами;
• підвищення професійного рівня
кадрів правоохоронних органів,
прокурорів та суддів;

•
•
•
•

проведення судової реформи;
розвиток національної економіки;
вільний доступ до влади;
збереження духовності та мораль
них принципів;
• підтримку інвалідів та малозабез
печених верств населення;
• пенсійну реформу – на користь
людям, а не на шкоду;
• очищення влади від корумпова
ності, клановості та корисливих ін
тересів.
Буду добиватися того, щоб конститу
ційні права та свободи були реально
забезпечені!

Я гарантую, що буду постійно працю
вати заради розвитку м. Біла Церква
та сприяти вирішенню усіх нагальних
проблем мешканців міста.
Прикладу всіх зусиль щоб забезпечи
ти Білій Церкві – якісні дороги, розви
нену інфраструктуру.
Гарантую, що у місті працюватиме
моя громадська приймальня, через
яку кожен з вас буде почутий, а про
блеми будуть вирішуватися.
Шановні виборці, оберімо спільно
краще життя!
Олександр Нечас
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Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом № 90
Музики Григорія Дмитровича
Шановні співвітчизники!
Я, Музика Григорій Дмитрович, вва
жаю, що Україна потребує реформ,
які б здійснювалися в інтересах наро
ду. За 20 років незалежності влада не
змогла забезпечити людям гідний рі
вень життя, і цю кричущу несправед
ливість необхідно негайно виправи
ти!
Тому я вирішив балотуватися до Вер
ховної Ради України, щоб з парла
ментської трибуни відстоювати та за
хищати права своїх земляків. Вихова
ний у християнських традиціях, вва
жаю, що прийшов час повернути чес
ність та порядність в українську полі
тику. Ми повинні дати відсіч зажер
ливим олігархам, які намагаються
провести до Верховної Ради своїх
слухняних маріонеток. До парламен
ту мають бути обрані чесні та відпові
дальні політики, які працюватимуть
не для того, щоб набити власного га

манця, а заради добробуту своїх ви
борців.
Економічна політика влади має ґрун
туватися на принципах свободи під
приємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі
здійснення ними визначених зако
ном зобов’язань перед суспільством,
мають додатково стимулюватися
шляхом застосування відповідних ін
струментів державного регулювання.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики. Податкові
пільги та інші заохочувальні заходи
мають застосовуватися для всіх під
приємств, діяльність яких сприяє
зміцненню глобальної конкуренто
спроможності України. Державні ін
вестиції повинні спрямовуватися
лише у проекти, які стануть каталіза
торами економічного зростання від

повідних галузей чи територій. Дітям
нашої держави – гідний розвиток їх
особистості, доступне навчання, за
хист їх прав та інтересів.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адрес
ності матеріальної допомоги, моне
тизації та систематизації всіх пільг.
Необхідно припинити зловживання
чиновників при нарахуванні пенсій та
визначенні розміру соціальних ви
плат. Пенсії мають бути підвищені до
80 % середньої по країні заробітної
плати, а їх сума повинна встановлю
ватися відповідно до заслуг людини.
Жінки повинні мати право самостій
но обирати, в якому віці йти на пен
сію, не втрачаючи при цьому гроші
через зменшення відповідних ви
плат. Працівники бюджетної сфери
повинні отримувати заробітну плату
на рівні середньої по промисловості,
обов’язково одержувати соціальне

житло, яке переходитиме у їхню влас
ність після 15-річного стажу роботи
на відповідних посадах. Допомога на
дітей має бути збільшена у 2 рази.
Держава має гарантувати безкоштов
ну та якісну середню освіту, а також
забезпечити всі родини з дітьми міс
цями у дитячих садочках. Інваліди
повинні мати змогу обирати вироб
ника технічних засобів реабілітації.
Держава має жорстко регулювати
ціни на продукти харчування та ліки
першої необхідності. Сфери науки та
культури мають бути забезпечені ці
льовим бюджетним фінансуванням,
відповідні статті бюджети мають бути
захищені від секвестру.
Всі ці принципи мають бути терміно
во впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися від
повідних перетворень та змінити
життя українців на краще!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати
в одномандатному виборчому окрузі № 90
Галабурди Олександра Васильовича
Економіка України є неефективною та
неконкурентоздатною. Це спричине
но тим, що наша країна значно від
стала з розвитком новітніх техноло
гій. Ще з часів Радянського Союзу
держава пробує розвивати відразу
десятки проектів. В той час як Сполу
чені Штати Америки завжди розвива
ли один, два проекти. В часи Радян
ського Союзу в США – це були компа
нії IBM та Intel. На сучасному етапі
розвитку, в часи глобалізації, Україна
повинна використати цей досвід, та
шляхом об’єднання створювати но
вітні технології.
Наша країна має значні людські ре
сурси, які можливо використовувати
в інформаційних технологіях. Провід
ні компанії світу вже давно викорис
товують наших IT фахівців, які ство
рюють передові технології (Google,
Facebook, Microsoft, Siemens, Oracle,
Cisco), а потім ці технології нам пере
продають.
Технології необхідно насамперед за
лучати в сферу державного управлін
ня, шляхом інформатизації управлін

ня, з використанням наших фахівців.
Загалом практично всі галузі економі
ки потребують залучення сучасних
технологій. Фахівцями в цих галузях
економіки можуть бути звичайні гро
мадяни, а також люди, які втратили
частково працездатність, громадяни
з певними фізичними вадами. Значна
частина суспільства, яка існує за раху
нок державного бюджету.
Для цього необхідно розвивати такі
напрями роботи як Електронний
уряд. Згодом можливо буде вдоско
налюватися та створювати Електро
нний суд, Електронну раду, інші поді
бні проекти. Це дасть змогу проводи
ти економічні досліди не на власних
громадянах, а на ЕОМ, унеможли
вить тлумачення одного закону порізному. Для роботи над цим проек
том необхідно залучити провідні
компанії світу, для отримання пере
дового досвіду. Внаслідок цього від
будеться значне залучення іноземних
інвестицій. Мінімізує дрібну коруп
цію, викорінить хабарництво та ство
рить нові робочі місця. В свою чергу

це дасть змогу залучати інвестицій в
інші галузі економіки, сільське госпо
дарство, ракетобудування, інші галу
зі. Звільнення від податків мікробіз
нес надасть потенціал для залучення
як зовнішніх, так і внутрішніх інвести
цій. Це приведе до стрімкого розви
тку економіки.
Держава на даному етапі розвитку
власних ІТ технологій, самостійно не в
змозі реалізувати гідно, навіть такий
простий проект як Електронний вступ.
На який витрачають державні кошти,
але ніхто не відповідає за якість про
дукту. Якісний продукт повинен задо
вольняти клієнта, платника податків,
абітурієнта. Програмний продукт від
повідати таким вимогам: простота,
надійність, ефективність. Електрон
ний вступ жодну вимогу не задоволь
няє. Саме тому необхідно залучити
міжнародну, відому кампанію, яка
спільно з Україною реалізує проект
Електронний уряд. Або створити на
території України конкуренції між ві
домими компаніям. Так щоб різні
провідні компанії світу працюватли в

інтересах українських громадян, з різ
ними проектами. Кошти для цього
можливо використати з кредиту МВФ.
Електронний уряд дасть змогу плат
никам податків контролювати чинов
ників. Підвищить конкурентоздат
ність економіки. Створить нові робочі
місця та залучить зовнішні та вну
трішні інвестиції. Подолає корупцію.
Дасть змогу розвивати новітні пере
дові інформаційні технології.
Якщо виборці усвідомлять необхід
ність використання новітніх інформа
ційних технологій, тоді проголосують
за механізми залучення зовнішніх та
внутрішніх інвестицій. Таким чином
вони забезпечать гідне життя своїх
дітей та близьких їм людей без ко
рупції, та свавілля чиновників. Ство
рять умови для розвитку економіки.
Молодь дістане стимул здобувати
якісну освіту та підвищить якість осві
ти загалом. Громадяни, які частково
втратили працездатність, матимуть
висококваліфіковані робочі місця. Чи
новники стануть відповідальними та
підконтрольними.
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати
в одномандатному виборчому окрузі № 90
Баласа Вадима Миколайовича
Сьогодні перед нами вибір: жити у
вільній країні, якою керуватимуть
чесні політики відповідно до волі на
роду й власної совісті.
Мій вибір – правда, права людини,
народовладдя та суд над злочинця
ми.
У разі обрання народним депутатом
України я докладу зусиль для впрова
дження безкоштовної медицини за
рахунок державного медичного
страхування.
Ініціюватиму зменшення податкового
навантаження для малого бізнесу та
мораторій на нові податки.
Передвиборна програма базується на
таких принципах:
• надання реальної політичної та
економічної влади регіонам;

• зростання внутрішнього валового
продукту має стати єдиним дже
релом нарощення національного
потенціалу країни;
• зближення української та міжна
родної економічних систем у ви
гідних для України напрямах;
• якісне зростання рівня життя на
селення та подолання бідності
завдяки зміні структури бюджету
та принципів розподілу його ви
даткової частини;
• сприяння консолідації української
нації, її історичної свідомості й
традицій, а також розвитку етніч
ної, культурної, мовної та релігій
ної самобутності як корінного на
роду, так і національних меншин.

Ці принципи стали фундаментом для
розв’язання наступних завдань:
Розвиток освіти і науки – забезпечен
ня доступності освіти для громадяни
на та умов для прискореного роз
витку науки, збереження та примно
ження інтелектуального потенціалу
країни.
Добробут – запровадження єдиних
соціальних стандартів. Основою для
них стануть науково обґрунтовані
нормативи бюджетного забезпечен
ня одного жителя. Урахування регіо
нальних особливостей є притому
обов’язковим.
Охорона природного середовища –
забезпечення громадянам умов для
життя з чистим повітрям, землею, во
дою. Головним кроком стане утво

рення системи економічних важелів,
які стимулюватимуть екологічно
спрямоване виробництво.
Збільшення чисельності населення –
формування державної політики з
метою продовження тривалості жит
тя і стабілізації чисельності населен
ня, надання всебічної підтримки мо
лодим сім’ям, охорона материнства і
дитинства.
Міжнародне співробітництво – ефек
тивна співпраця з країнами та міжна
родними організаціями, які необхідні
для безпечного і заможного життя
нації.
«____» серпня 2012 р.
_______________/В.М. Балас/

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 90
від Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
Марченка Олександра Олександровича
Своя влада – Своя власність – Своя
гідність
на СВОїй, БОгом ДАній землі
Моєю метою є побудова могутньої
Української Держави на засадах соці
альної та національної справедливос
ті. Держави, яка посяде гідне місце
серед провідних країн світу і забезпе
чить безупинний розвиток україн
ської нації.
Для досягнення цієї мети необхідно
виконати два завдання:
І. Негайно конституційними метода
ми усунути від влади режим олігар
хічної диктатури, ліквідувати наслід
ки його правління та не допустити ре
ваншу.
ІІ. Утілити в життя чіткий план всео
сяжних докорінних перетворень у
державі згідно з ключовими поло
женнями Програми захисту українців
за принципом: Своя влада – Своя
власність – Своя гідність.
І. Усунення від влади режиму олігар
хічної диктатури та ліквідація наслід
ків його правління
Зупинити наступ олігархічної диктату
ри та не допустити узурпації влади
режимом кримінально-олігархічних
кланів. Унеможливити будь-які спро
би конституційного перевороту. Про

тидіяти політичній корупції – купівлі
народних депутатів.
Ухвалити закон про імпічмент Прези
дента України.
Висловити недовіру та відправити у
відставку Уряд Азарова-ТігіпкаТабачніка у повному складі.
Скасувати зрадницькі «Харківські уго
ди».
Розслідувати законність приватиза
ційних процесів, ініційованих Урядом
Азарова. Повернути у власність дер
жави стратегічні підприємства.
Протидіяти запровадженню ринку
землі сільськогосподарського при
значення.
Скасувати антиукраїнський закон
Ківалова-Колесніченка «Про засади
державної мовної політики». Ухвали
ти натомість Закон «Про захист укра
їнської мови».
Відмінити несправедливу пенсійну
реформу та грабіжницький Податко
вий кодекс.
ІІ. План всеосяжних докорінних пере
творень
1. Своя влада: Докорінне очищення
держапарату та відповідальне на
родовладдя замість свавілля
можновладців і бутафорної «де
мократії»

Провести люстрацію влади.
Запровадити в кримінальному зако
нодавстві принцип «що вища дер
жавна посада, то вищий рівень відпо
відальності за скоєний злочин».
Запровадити обрання місцевих суд
дів громадою строком на 5 років.
Забезпечити територіальним гро
мадам право відкликати депутатів
рад усіх рівнів, суддів місцевих су
дів та право висловити недовіру го
лові виконавчого комітету, земле
впорядникові й керівникові відділу
внутрішніх справ шляхом референ
думу.
2. Своя власність: Могутній середній
клас і соціальний захист замість
панування олігархії та грабунку
країни
Повернути до комунальної власності
підприємства електро-, газо-, тепло- і
водопостачання та водовідведення.
Ліквідувати соціальну прірву між ба
гатими та бідними, стимулюючи роз
виток середнього класу, який стано
витиме не менше ніж 60% від працез
датного населення.
Запровадити прогресивну шкалу опо
даткування за принципом: «малий
бізнес – малі податки, великий біз
нес – великі податки».

Забезпечити пільгові умови повер
нення на Батьківщину всіх україн
ських заробітчан. Зароблені ними
гроші і майно вважати інвестиціями,
які не оподатковуються.
Узалежнити пенсійний вік від серед
ньої тривалості життя. Встановити
пряму залежність розміру пенсії від
стажу роботи.
3. Своя гідність: Збереження націо
нальної ідентичності та віднов
лення історичної справедливості
замість розгулу українофобії та ре
ваншу радянської імперії
Ухвалити Закон «Про захист україн
ської мови».
Запровадити обов’язковий іспит з
української мови для держслужбов
ців та кандидатів на виборні посади.
Зобов’язати всіх держслужбовців
вживати українську мову на роботі та
під час публічних виступів.
Визнати вояків ОУН-УПА учасниками
національно-визвольної боротьби за
державну Незалежність України.
Заборонити рекламу тютюнових ви
робів та алкогольних напоїв на всій
території України. Запровадити кри
мінальну відповідальність за пропа
ганду наркоманії та сексуальних
збочень.
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Паламаренка Олександра Володимировича
Настав час виконання унікальної Місії
України. Рушійною силою поступу
стане Нова Національна Ідея – ство
рення для себе та світу принципово
нової, справедливої системи органі
зації життя, у якій кожна людина від
чуватиме справедливість, духовну та
матеріальну гармонію.
Нова Національна Ідея базується на
філософії солідаризму – безперерв
ному вдосконаленні справедливості
шляхом виявлення, чесного визнання
і невідкладного розв’язання проблем
людини та суспільства з урахуванням
інтересів кожної особистості.
Передумовою його здійснення є на
самперед зміцнення духовності на
ції: духовна освіта, повернення церк
вам насильно відібраної власності,
відродження української мови та
культури, відновлення національних
світоглядних традицій і чесної націо
нальної історії.
1. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОРИВ

Влада корумпована, бо вона без
контрольна.
Народ на референдумі наділить міс
цеве самоврядування виконавчою
владою та фінансовою самостійністю,
спростить процедуру проведення
всеукраїнських і місцевих референду
мів, ліквідує пільги та недоторкан
ність усіх посадовців.
2. СУДОВО-ПРАВОВИЙ ПРОРИВ
Виведемо суд з-під політичних, адмі
ністративних, корупційних впливів.
Люди обиратимуть і відкликатимуть
суддів, Голів судів змінюватимуть за
принципом ротації.
Створимо незалежні від будь-якої гіл
ки влади дисциплінарні комісії, які
звільнятимуть суддів, визнаних вину
ватими у винесенні завідомо непра
восудних рішень.
Скасуємо судовий збір для громадян
та зробимо безкоштовними надання
адвокатських послуг для малозабез
печених людей.

3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОРИВ
Створимо для журналістів умови не
залежності від влади та політизова
ного капіталу. Засади редакційної по
літики, які роблять журналістів неза
лежними, отримають статус Закону.
Створимо якісне суспільне телеба
чення та радіомовлення.
Відкриємо громадянам вільний до
ступ до інформації.
Забезпечимо можливість викорис
тання інтернету кожною людиною.
4. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПРОРИВ
Знищимо корупційний союз влади та
тіньового капіталу.
Позбавимо чиновників права надава
ти зайві ліцензії, довідки, дозволи,
здійснювати безпідставні перевірки
та усунемо в такий спосіб основу ко
рупції. Посилимо кримінальну відпо
відальність за корупційну діяльність
до довічного ув’язнення. Посадовці,
які останні десять років зловживали
владою, постануть перед судом.

5. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОРИВ
Право на здоров’я не може залежати
від гаманця чи посади.
Кожна людина гарантовано матиме
медичну страховку за рахунок робо
тодавця чи держави, для заможних
за власний рахунок.
Люди отримають довгострокові кре
дити на житло під 2-4% річних на 1030 років.
Схвалимо нову державну пенсійну
систему – пенсія відкладатиметься на
особистий рахунок людини протягом
усього життя, невикористані пенсійні
гроші будуть успадковуватись.
Пенсія за розміром відповідатиме
середній заробітній платні людини,
яку вона отримувала до виходу на
пенсію.
Зробимо допомогу родинам, де є ін
валіди, не менше двох тисяч гривень
на місяць.
Повернемо наших заробітчан із за
кордону в Україну.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Атаманського Романа Михайловича
1. Пріоритетний розвиток місцевого
самоврядування.
2. Забезпечення діяльності держав
ного апарату на принципах ефек
тивності й розумної достатності.
3. Відновлення довіри до влади за
рахунок забезпечення пріоритету
державної політики у вигляді
ефективної і відповідальної вла
ди, спроможної забезпечити на
лежний рівень життя українців.

4. Сприяння побудові повноцінного
громадянського суспільства.
5. Пенсійне забезпечення:
• мінімальна пенсія у розмірі про
житкового мінімуму;
• підвищення розміру пенсії відпо
відно до стажу;
• за бажанням – додаткове накопи
чування пенсії в пенсійних фондах
за підтримки та гарантіями дер
жави.

6. Освіта і наука:
• доступна вища освіта для всіх, хто
успішно склав вступні екзамени,
скасування пільг при вступі до вузу;
• гарантії освітніх кредитів, які по
вертаються шляхом відпрацюван
ня за місцем розподілу;
• пріоритетний розвиток фундамен
тальної науки.
7. Підвищення вимог до якості ім
порту.

8. Розробка і втілення в життя Дер
жавної програми стимулювання
економіки.
9. Ощадливе і раціональне викорис
тання мінерально-сировинної
бази та вторинної сировини.
10. Підвищення платоспроможності
населення і поглиблення внутріш
нього ринку.
13 серпня 2012 р. Атаманський Р.М.
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
Володимира Миколайовича Горбика
Виборча кампанія, котра розпочалася
30 липня 2012 року, продемонструє
небайдужість кожного громадянина
до майбутнього області, району, се
лища та сіл. Висловивши високий во
тум довіри представникам різних по
літичних сил, ви шановні громадяни
оберете шлях динамічного розвитку
краю на найближчі п’ять років.
Сьогодні щиро дякую тим виборцям,
котрі віддали свої голоси за мене як
кандидата у депутати до Київської об
ласної ради, а отже, підтримали все,
над чим працював останнім часом.
Знаю, що означає довіра. Вона, зви
чайно, покладає на мене нові
обов’язки і до того ж – нову, додатко
ву відповідальність. Проте я не звик
відмовлятися від своїх слів. Тому охо
че її приймаю. За останні кілька міся
ців, об’їхавши територію нашого ви
борчого округу № 91 (смт Макарів,
м.Фастів, Макарівський і Фастівський
райони та частина КиєвоСвятошинського і Сквирського райо
нів), провівши зустрічі із жителями
населених пунктів, колективами орга
нізацій, установ та підприємств, по
дивився на проблеми села, так би

мовити, зсередини і відповів на чи
мало запитань, узяв до уваги усі про
хання і рекомендації… Головне, що
відчувалося під час цих зустрічей, –
люди вірять, і я маю виправдати їхню
довіру.
Знаю як і можу не на словах, а на
практиці відстоювати інтереси грома
дян, втілювати їхні запити та пропо
зиції. Балотуючись у депутати до Вер
ховної Ради, запевняю, що власний
досвід своєї діяльності, всю свою
енергію спрямую на вирішення про
блемних питань цього краю. Працю
ватиму над формуванням міцної еко
номічної бази, займатимуся збере
женням і розвитком соціальної інф
раструктури, будівництвом і ремон
том доріг та соціально важливих
об’єктів, благоустроєм. Шукатиму
можливості, щоб підтримати наші
сільгосппідприємства, вивчаючи по
зитивний досвід. Для мене важлива і
зайнятість населення, забезпеченість
роботою і гідною заробітною платою,
хоча і рентабельність слід брати до
уваги.
Також турбота про літніх людей –
обов’язок кожного з нас. Представ

ники старшого покоління – золотий
фонд краю, зберігачі традицій, вони
показують приклад патріотизму, від
даності справі, великого терпіння та
оптимізму. Низький уклін вам, ша
новні ветерани війни та праці! Я
вдячний вам за вашу мужність, вияв
лену під час воєнного лихоліття. Ви
зробили все заради Великої Перемо
ги, й гідні поваги, турботи та уваги.
Саме ви – наші батьки, наставники,
вчителі – боронили, створювали і
зберігали все, чим ми сьогодні гор
димося. Доброго вам здоров’я і дов
голіття!
Шаную й пам’ять загиблих у боях за
Вітчизну. Славен їхній подвиг у віках!
Стратегічним для кожної держави,
яка піклується про своє майбутнє, є
питання підтримки багатодітних ро
дин. І для мене це – одне із основних
завдань.
Крім того, мій пріоритет номер один –
зміцнення здоров’я, надання якісної
освіти і виховання нашим дітям, що
також є загальнодержавним завдан
ням. І я готовий його виконувати.
Також не на останньому місці пропа
гування здорового способу життя се

ред населення. Фізкультура і спорт є
найважливішими важелями вирішен
ня багатьох соціальних проблем: ви
ховання молоді, підвищення її фізич
ної і моральної культури, організації
дозвілля…
У свою чергу, я планую активно зай
нятися питанням будівництва нових
спортивних споруд і комплексів, які б
відповідали сучасним потребам. Не
залежно від віку, у громадян має
бути реальна можливість долучитися
до занять спортом, а в професійних
спортсменів – умови для досягнення
нових рекордів.
Шановні громадяни! Звертаючись
сьогодні до вас, я бажаю вам завжди
дбайливо ставитися до найдорожчо
го для нас усіх: сім’ї, дому, вулиці, на
селеного пункту, району. Давайте за
вжди пам’ятати, що ми, українці, –
єдиний народ зі спільною історичною
долею і спільним майбутнім. Давайте
трудитися разом в ім’я благополуччя
нашої малої Батьківщини та всієї дер
жави. Попереду в нас – вагомі досяг
нення та яскраві перспективи. Адже
суспільство благополучне, коли бла
гополучний кожен громадянин!

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 91
Бондаря В’ячеслава Миколайовича
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки намагатимусь виконувати
добросовісно.
Головним вважаю: підвищення жит
тєвого рівня громадян, консолідацію
політичних сил суспільства, посилен
ня ролі і повноважень районів.
З цією метою я буду:
Домагатися підвищення пенсій, які б
залежали від стажу роботи, умов пра
ці, зарплати, та відповідали б про
житковому рівню.

Стояти на захисті прав ветеранів вій
ни та праці, інвалідів, багатодітних сі
мей. Зроблю все для спрощення про
цедури отримання субсидій.
Добиватися збалансованої цінової
політики, державного регулювання
цін на товари і послуги.
Рішуче боротися із заборгованістю та
несвоєчасною виплатою заробітної
плати. Це – ганьба керівникам під
приємств та виконавчій владі. Для за
хисту Вашого конституційного права
буду домагатися звільнення таких ке

рівників та притягнення їх до кримі
нальної відповідальності.
Відроджувати виробництво, забезпе
чувати першочергове працевлашту
вання молоді, жінок, одиноких мате
рів та сиріт.
Сприяти прийняттю першочергових
законів – про пенсійне забезпечення,
охорону здоров’я, судоустрій та змен
шення податків.
Продовжувати реформування на
селі, домагатися підвищення оренд
ної плати за землю; забезпечення

доступності кредитів, розвитку пе
реробного комплексу сільгосппро
дукції.
Захищати вітчизняного товаровироб
ника, сприяти розвитку внутрішнього
ринку.
Впроваджувати адміністративну ре
форму заради чіткого розподілу по
вноважень усіх гілок влади, відпові
дальності її перед народом, підви
щення ролі органів місцевого само
врядування.
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Програма кандидата в народні депутати України
по виборчому округу № 91
Поплавського Михайла Михайловича
Пропоную Програму, головним за
вданням якої є примирення та єднан
ня нації, відродження духовних цін
ностей українського народу та націо
нальної гідності кожного українця,
орієнтування суспільства і держави
на загальнолюдські цінності – добро,
свободу, взаємну повагу, демократію
та справедливість!

• охороняти навколишнє середови
ще, розвивати сучасні екологічні
стандарти з впровадженням інно
ваційних технологій;
• зміцнити матеріальну базу закла
дів освіти, культури, охорони
здоров’я;
• забезпечити пріоритетне фінансу
вання соціальних програм.

Влада для народу, а не народ для
влади
Реформування українського суспіль
ства повинно здійснюватися комп
лексно, послідовно та відповідально,
з урахуванням наявних ресурсів і
перспектив. Для формування нової
державної політики, ефективності
місцевого самоврядування вважаю
за необхідне:
• впровадити стратегію розвитку
держави України як демократич
ної, правової, високорозвиненої
держави;
• розширити повноваження та пра
ва органів місцевого самовряду
вання, зміцнити їхню фінансову
базу – на рівні територіальних
громад;
• створити механізм жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
місцевого бюджету;

З добром до людей, з любов’ю до
України
Ефективні соціально-економічні пе
ретворення в Україні залежать від по
ліпшення рівня життя людей, забез
печення добробуту кожної сім’ї:
• створення системи соціального
захисту і дієвої допомоги ветера
нам Великої Вітчизняної війни,
воїнам-інтернаціоналістам,
пенсіонерам, інвалідам, багато
дітним родинам, сиротам;
• забезпечення сучасного рівня охо
рони здоров’я з гарантованим пе
реліком якісних безоплатних ме
дичних послуг;
• будівництво сучасної соціальної
інфраструктури та доріг, особливо
у сільській місцевості;
• сприяти розвитку малого та серед
нього бізнесу через зниження кре
дитних ставок, зменшення подат
кового та адміністративного тиску;

• реставрація і збереження
історико-культурних пам’яток.
Збережемо село, збережемо
державу
Родюча земля – найвища цінність для
українців. Споконвіків Україна була
аграрним центром Європи. Сьогодні
це лідерство потрібно відновити. Для
відродження українського села вва
жаю за необхідне сприяти:
• поверненню Україні статусу про
відного постачальника сільгосп
продукції на внутрішні та зовнішні
ринки;
• утворенню справедливих закупі
вельних цін на сільгосппродукцію;
• забезпеченню державної під
тримки сільськогосподарських то
варовиробників, створенню роз
галуженої мережі сільськогоспо
дарських кооперативів, фермер
ських господарств, технічної мо
дернізації аграрного сектору; по
вноцінному довгостроковому кре
дитуванню під повний технологіч
ний цикл, розвитку тваринництва;
• проведенню газифікації всіх жит
лових будинків, об’єктів культури,
освіти та медицини.
Молодь – майбутнє України
Проблеми молодого покоління ма

ють бути предметом першочергової
уваги з боку держави і суспільства.
Тому, в сфері освіти, як і в молодіжній
політиці в цілому, настав час ґрунтов
но братися за культурно-освітню та
виховну роботу:
• будівництво нових та реконструк
ція діючих дитячих садків і шкіл;
• надання високоякісної освіти, неза
лежно від рівня заможності родини;
• підтримку діяльності закладів по
зашкільної освіти;
• сприяння розвитку дитячої твор
чості;
• забезпечення змістовного дозвіл
ля дітей і молоді;
• підтримку талановитої обдарова
ної молоді;
• надання переваги при вступі до
вищих навчальних закладів дітям
із сільської місцевості.
Пріоритет програми – це турбота про
кожну людину! Гарантоване працев
лаштування молодих спеціалістів,
справедлива оплата праці, повага і
підтримка ветеранів і пенсіонерів,
достойне пенсійне забезпечення, до
ступна та престижна вища освіта,
створення системи підтримки тала
новитої молоді, гарантована безо
платна медична допомога!
Це не лише виборча програма – це
програма мого життя!

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу №91
Шелудька Анатолія Івановича
1. Проведення капітального ремонту
в Фастівській центральній район
ній лікарні.
2. Заміна застарілого медичного
устаткування на нове.
3. Боротьба з корупцією у галузі ме
дицини.
4. Підвищення заробітної плати ме
дикам, освітянам.

5. Проведення капітального ремонту
у школах.
6. Соціальні зобов’язання інвесторів
перед містом – при будуванні ба
гатоповерхівки виділити 7% квар
тир місту.
7. Сприяти проведенню аудиту та
поновленню скасованої земельної
черги.

8. Збагачення міського бюджету за
рахунок продажу міських земель
них ділянок.
9. Стимулювання та пропаганда медич
ного страхування мешканців міста.
10. Відкрити у місті соціальну аптеку
зі знижками на ліки для пенсіоне
рів, учасників ВВВ, інвалідів, ма
лозабезпечених громадян.

11. Доступність до депутата Верхо
вної Ради. Щоб кожен житель міг
особисто звернутись до мене як
депутата Верховної Ради і вирі
шив свою проблему.
Мій особистий телефон: (067)406-66-60
Поєднавши одне з іншим, ми і зроби
мо Фастів містом з європейським рів
нем життя!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України
БОЙКА ВІКТОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА
ДЕРЖАВА БУДЕ
ДЕМОКРАТИЧНОЮ І
ЗАМОЖНОЮ, ЯКЩО
НАРОД БУДЕ БАГАТИЙ.
Мої політичні симпатії співзвучні спів
вітчизникам, які вболівають за долю
України.
Пошук цивілізованих шляхів подо
лання політичної та економічної кри
зи, завоювання довір’я народу до
влади, забезпечення відповідальнос
ті влади перед своїми виборцями,
відродження власного виробництва,
соціальна захищеність найменш за
безпечених громадян, виважена зов
нішня політика – моє розуміння ді
яльності, як депутата, обраного Вами
до Верховної Ради України.
З цією метою я буду ініціювати і під
тримувати закони, спрямовані:
• проти бюрократизму, свавілля і
беззаконня в суспільстві;
• на підтримку всіх форм націо
нального виробництва;
• забезпечення рівних умов розвит
ку державних, акціонерних,
орендних та приватних підпри
ємств;
• створення привабливих умов для
залучення інвестицій;

• на цивілізований розвиток малого
та середнього бізнесу;
• на створення гарантованих робо
чих місць і працевлаштування
безробітних.
В Україні кожен, хто хоче, повинен
мати можливість працювати і заро
бляти на себе і свою сім’ю.
Тіньова економіка має стати нерента
бельною. Потрібна нова податкова
система, яка б заохочувала легальну
економічну діяльність та фінансову
законослухняність виробника.
Одним із приорітетів в економіці є
підтримка агропромислового комп
лексу через:
• державну підтримку шляхом до
тацій і пільгового кредитування;
• вважаю, що в сучасних умовах
селу необхідна допомога енергоз
берігаючою технікою, пальним,
добривами. Приорітетною зали
шається соціальна сфера села;
• потрібні закони, які б зробили
сільськогосподарського виробни
ка рівним партнером ринкових
відносин у державі.
Я глибоко вболіваю за долю нашої ін
телігенції. Має бути не декларований
соціальний захист, а справедлива
оцінка праці інженера, вчителя, ліка

ря, творчого працівника.
Моєю повсякденною турботою ста
нуть проблеми в соціальній сфері:
• розвиток нових і збереження за
гальнодоступних форм охорони
здоров’я;
• соціальний захист наукових, педа
гогічних кадрів, створення фонду
соціального захисту студентства,
учнівської молоді;
• гарантоване працевлаштування
молодих спеціалістів;
• вимагатиму виконання рішень су
дів та матеріальної компенсації
«Чорнобильцям», «Афганцям», ін
валідам, військовослужбовцям та
іншим;
• своєчасна індексація усіх виплат;
• захист сім’ї, материнства і дитин
ства. Надання довгострокових
кредитів сім’ям для будівництва
чи придбання житла;
• внесення змін до діючого закону
про пенсії. Пенсії повинні нарахо
вуватись з урахуванням трудового
стажу кожної людини;
• реформа Збройних сил. Україні
потрібна професійна, кількісно
обґрунтована армія;
Майбутнє нації залежить від її духов
ного відродження, конфесійного по

розуміння та злагоди громадян різ
них національностей та етнічної при
належності.
Відновлення широкої і доступної ме
режі безкоштовної освіти, в тому чис
лі вищої, середньої та професійнотехнічної. Збереження і розвиток сис
теми підліткових та юнацьких клубів,
гуртків, спортивних секцій.
Збереження і відновлення пам’яток іс
торії і культури, національних та світо
вих культурних цінностей, захист і від
родження почуття власної гідності наро
ду, його мови та історичних традицій.
Україна – держава на порубіжжі Єв
ропи та Азії. На мою думку, ми маємо
дотримуватись нейтрального статусу
і підтримувати добрі стосунки з усіма
сусідами. Наша зовнішньополітична
діяльність повинна забезпечувати
сприятливі умови для мирної праці
народу України.
Робитиму все, щоб з честю виправда
ти довіру виборців. Постійно дбатиму
про їх потреби та життєві інтереси.
НЕ ЛЮДИНА ДЛЯ ДЕРЖАВИ, А ДЕР
ЖАВА ДЛЯ ЛЮДИНИ.
НЕ ЧЕКАЙМО КРАЩИХ ЧАСІВ, НАЙ
БЛИЖАЙМО ЇХ САМІ!

Передвиборна програма
Поплавського Володимира Юрійовича
Влада для народу, народ це влада.
Досвід в історії свідчить, що тільки
інтенсивний інтелектуальнодуховний розвиток забезпечує йому
модернізацію життя, підвищення
громадської активності народу. Ре
формування українського суспіль
ства повинно здійснюватись комп
лексно, послідовно та відповідно з
урахуванням наявних ресурсів і
можливих наслідків на основі логіки
відродження України. Для форму

вання нової державної політики,
ефективності місцевого самовряду
вання, впровадження справжніх
соціально-економічних реформ вва
жаю за необхідне:
• формувати стратегію розвитку
України як демократичної, право
вої, високорозвиненої держави;
• сприяти перетворенню україн
ського суспільства на інформа
ційне;
• розширення повноважень органів

•
•

•
•

місцевого самоврядування, прямі
вибори їх керівників;
гарантія прав і свобод людини та
громадянина;
розвиток інтелектуального потен
ціалу нації, відродження духов
ності через утвердження загаль
нолюдських цінностей;
рівні права всіх форм власності і
господарювання;
охорона навколишнього середо
вища на державному рівні;

• зміцнення матеріальної бази та
надання податкових пільг закла
дам культури, освіти, охорони
здоров я;
• створення цивілізованих умов
праці, відпочинку і лікування на
селі.
• боротьба з безробіттям, створен
ня нових робочих місць.
Я йду до влади зі своєю Програмою –
Програмою Спасіння країни!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
В ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №92
ТиТАРЧУКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА
Україна може нагодувати 200 мільйо
нів людей! Сьогодні світом шириться
продовольча криза, зростає попит на
продукти харчування. У нас є все для
того, щоб скористатися цим – працьо
виті люди, родючі землі, сприятливий
клімат. Сільське господарство України
повинно і стане точкою зростання
економіки всієї країни. Розвиток
аграрного сектору принесе країні де
сятки мільярдів доларів і добробут в
кожну родину на селі!
Українська земля повинна належати
селянам!
Разом ми не дозволимо забрати зем
лю у селян. Якщо ми продамо землю,
ми втратимо майбутнє і перспективу
для України!
Україні – Нове Село!
За двадцять років незалежності укра
їнське село опинилося на межі прір
ви. Щороку з карти України зникають
села. Люди переїжджають жити у міс
та. Якщо не змінити ситуацію, через
десять років українське село може
просто зникнути.
Щоб повернути Україні статус євро
пейської та світової житниці, ми по
винні вдихнути життя в українське
село – побудувати Нове Село, де
люди матимуть змогу жити і працю

вати в комфортних умовах, бізнес –
розвиватися, діти – ходити до школи і
отримувати сучасні знання, люди по
хилого віку – розраховувати на допо
могу і підтримку.
Створення нового українського села
повинно базуватися на цільовій дер
жавній підтримці:
• розвиток сільської інфраструкту
ри – прокладення нових сучасних
доріг, освітлення вулиць, газифіка
ція, ремонт існуючих і будівни
цтво нових шкіл;
• відмова від закриття існуючих лі
карень та фельдшерськоакушерських пунктів;
• інтернетизація сільських населе
них пунктів.
Українцям – якісні доступні продукти
харчування!
Україна розгубила значну частину аг
ропромислового потенціалу. За 20
років поголів’я худоби скоротилося
майже в 6 разів, корів – більше ніж
втричі. Виробництво молока зменши
лося вдвічі. Українці в середньому
споживають у 4 рази менше молоко
продуктів, ніж у Європі і в 1,5 раза
менше, ніж в Росії. В середньому річ
не споживання м’яса українцями в

півтора рази менше фізіологічної
норми. Кожне п’яте яблуко і кожний
другий абрикос в Україні – імпортно
го походження.
Нове українське Село повинно забез
печити країну в достатку якісними
доступними продуктами харчування,
адже якісне харчування – це основа
здоров’я нації. Для цього держава
повинна підтримати і створити мак
симально сприятливі умови для роз
витку вітчизняних сільськогосподар
ських виробників:
• створення спеціальних зон
розвитку з низьким рівнем подат
ків;
• звільнення від оподаткування
проектів розвитку на селі, а також
проектів, які створюють реальні
робочі місця в сільській місце
вості;
• податкові стимули, які дозволя
ють провести технологічну модер
нізацію виробництва;
• пільгове кредитування та дотації
сільгоспвиробникам;
• спрощення можливостей для ін
вестування;
• стимулювання новітніх методів
вирощування худоби та птиці;
• відродити державну селекцію як в

тваринництві, так і рослинництві
та садівництві;
• створити рівні можливості і умови
для розвитку як великих агрохол
дингів, так і дрібних і середніх гос
подарств;
Не експорт, не сировину, а готові про
дукти!
Українське село має всі можливості
для того, щоб не лише нагодувати
власний народ, але і отримувати ба
гатомільярдні прибутки від експорту
сільськогосподарської продукції. Для
цього держава повинна стимулювати
не лише виробництво, але і перероб
ку продукції сільського господарства.
Ми повинні експортувати не фрукти,
ягоди та овочі, а соки, варення, дже
ми та консерви. Не сире м’ясо, а ков
баси, не молоко, а сири та йогурти.
Відродивши вітчизняну сільськогос
подарську переробку, ми створимо
300 тисяч високооплачуваних робо
чих місць і повернемо життя на село!
Шановні земляки! Я іду в парламент,
щоб спільно з однодумцями – парті
єю нових лідерів Наталії Королев
ської «Україна – вперед!» – побудува
ти нову країну, нову економіку, Нове
Село і забезпечити добробут в кож
ній українській родині!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №92
ТИТАРЕНКА ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА
«ДОБРО ЗАВЖДИ ПЕРЕМАГАЄ»
ПЕРЕДМОВА
Шановні земляки! Я народився і ви
ріс на Київщині, у селищі Терезине.
Тут я прожив все своє життя, тут моя
родина і мої друзі. Моя програма –
це бачення перспектив розвитку регі
ону та віра в можливість їх реалізації.
Запорукою нашого успіху повинна
бути віра в те, що «добро завжди пе
ремагає»!
Правова держава і чесна влада
Україна, відповідно до Конституції, є
правовою державою. Політики, як
представники народу, повинні забез
печити дотримання правових норм в
суспільстві та нести відповідальність
за їх порушення. Закони повинні дія
ти для багатих і бідних, олігархи не
мають права їх порушувати.
Впевнений, до нового складу парла
менту повинні прийти нові політики, які
поважають та виконують закони, ціну
ють довіру людей, які їх обрали. Якщо
новообрана Верховна Рада буде скла
датись з таких людей – це стане новим
етапом розвитку нашої держави.
Сильна економіка, підтримка підпри
ємництва та боротьба з корупцією

Без стабільної та ефективної еконо
мічної політики дотримання основ
них державних соціальних гарантій
є неможливим. Розвиток економіки
держави можливий за умов вільних
ринкових відносин та прозорого і
конкурентоспроможного приватно
го сектору економіки. Корупція на
всіх рівнях є основним злом розви
тку підприємництва – головного ін
вестора економіки. Значні ресурси в
бюджеті країни повинні направля
тись на розвиток. Вважаю, що таку
систему нам вдалося запустити в Бі
лоцерківському районі, але переко
наний, що її ефективність буде
більш відчутною, якщо така еконо
мічна модель буде працювати на
всеукраїнському рівні.
Гідне життя, достойні пенсії та турбо
та про малозабезпечених
Соціальна тема є сферою особливої
відповідальності політиків. Адже пи
тання забезпечення стабільного та
гідного життя, впевненості в майбут
ньому кожного громадянина – голов
не завдання держави. Воно базується
на гідних пенсіях, гарантованих бю
джетних виплатах малозабезпече

ним, належному медичному обслуго
вуванні, отриманню якісної освіти
тощо.
Забезпечення можливості для кожно
го з нас отримувати належні соціаль
ні гарантії – це не прерогатива, а
обов’язок політиків. З цим переко
нанням я прийшов в політику на міс
цевому рівні, і з цим переконанням
надалі буду корисним для громади,
представляючи їх інтереси у цен
тральній владі.
Перспектива країни – в гуманітарно
му розвитку молоді
Сьогодні нашій державі потрібна
освічена молодь, вихована в дусі
українських традицій, яка поважає
свою історію та культуру. Молодь по
винна мати можливість самореаліза
ції, гідну роботу та бачення перспек
тив в цій країні, а також віру в май
бутнє. Вміння поважати, допомагати
та любити – це не поодинокі слова, а
глибокі принципи нашого життя.
Тому важливо приділяти увагу саме
гуманітарним питанням, адже від цієї
сфери залежить, як ми розуміємо,
наше минуле, чим живемо сьогодні і
що візьмемо в майбутнє. Головне,

щоб ці три складові поєднувала віра
в те, що добро завжди перемагає.
Від добрих помислів – до добрих
справ
В політику повинні прийти молоді,
професійні політики нової генерації,
які будуть новими обличчями онов
леної держави, на відміну від збан
крутілих політиків, які десятиріччями
сидять біля владної кормушки і деле
кі від проблем простого народу.
Я балотувався до місцевої ради, відсто
юючи необхідність вирішення побуто
вих питань, тих з якими ми усі маємо
справу у щоденному житті. Я вивчив
проблеми водопостачання, тарифну по
літику комунальних підприємств, впо
рядкування руху автотранспорту, про
блеми освітян та медиків. Але ці питан
ня не лише є проблемою для нашого
краю, а й охоплюють усю державу. До
свід роботи в цьому напрямі дав зрозу
міти, що коли ти робиш справу з добри
ми намірами, вона обов’язково прине
се результати. Добре знаю, що не зали
шусь осторонь Ваших проблем, оскіль
ки народився і виріс на Київщині. Йду
до Вас з добрими думками, адже пере
конаний, що добро завжди перемагає!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 92
Тагієва Р.С.
До суспільства соціальної справедли
вості – демократичного соціалізму!
Шановні виборці!
Нинішня Верховна Рада не вирішила
жодної з найважливіших проблем
України. Більше того, прийняла цілий
ряд законів, які вкрай ускладнили і
без того важке соціальне становище
простих людей.
Підвищення пенсійного віку, відміна
дії законів про соціальний захист ді
тей війни, чорнобильців, афганців та
інших категорій громадян, розгул ко
рупції і хабарництва, беззаконня й
авторитаризм – ось реалії сьогоден
ня. Це підтверджує абсурдність поза
чергових виборів 2007 року, влашто
ваних олігархами та їх поплічниками
з метою витіснення соціалістів з пар
ламенту.
Зусиллями Партії регіонів, КПУ і Блоку
Литвина Верховну Раду перетворено у
прислужницю олігархічного капіталу.
Як представник Соціалістичної партії
України, я переконаний, що єдиним
виходом із цієї ситуації є шлях розбу
дови суспільного ладу, перевіреного
практикою цивілізованих європей
ських держав, заснованого на прин

ципах Свободи, Справедливості та
Солідарності – демократичного соціа
лізму.
У разі обрання до Верховної Ради
зобов’язуюся тримати постійний
зв’язок з виборцями, вживати заходів
для вирішення проблем людей, а та
кож територіальних громад округу.
Організую надання безоплатної юри
дичної допомоги з метою захисту
прав виборців.
Будь-які рішення, що стосуються ін
тересів людини, мають прийматися у
відповідності з законодавством, а не
за принципом «закон, як дишло: в
кого більше грошей, той і правий».
Перед законом всі мають бути рівні!
Вважаю за необхідне добитися забо
рони закриття шкіл, лікарень, дитсад
ків у сільській місцевості. Подібна
«оптимізація» – це шлях для знищен
ня села. Ініціюватиму перегляд орга
нізації медичного обслуговування,
особливо в сільській місцевості, роз
робку і реалізацію державної програ
ми будівництва та ремонту доріг, роз
витку транспортного сполучення у
сільській місцевості. Відродимо
село – відродимо Україну!
Зобов’язуюся працювати у складі

фракції СПУ.
Виходячи з Програми СПУ та прого
лошеного Маніфесту «До суспіль
ства соціальної справедливості!»,
ми – соціалісти, ставимо за мету такі
завдання:
1. Владу – мільйонам, а не мільйо
нерам!
Відновимо парламентськопрезидентську республіку.
Ліквідуємо районні державні адміні
страції, передавши їхні функції радам
та їх виконкомам.
Запровадимо вибори за відкритими
партійними списками.
Законодавчо забезпечимо виборність
суддів.
2. Повернемо народу національні
багатства, забезпечимо їх збере
ження та раціональне викорис
тання!
3. Створимо умови для розвитку
економіки і підприємництва!
4. Не допустимо перетворення укра
їнської землі на товар – предмет
спекуляції!
Запровадимо державну підтримку
сільського виробника. Реалізуємо за
конопроекти, які забезпечать контр
оль громад і держави над земельним

фондом – територією України.
Запровадимо держзамовлення на
сільгосппродукцію. Українські грома
дяни повинні мати найякісніші продук
ти за доступними цінами. Україна має
стати ключовим гравцем у вирішенні
світової продовольчої проблеми!
5. Ліквідуємо кримінальний капіта
лізм, знищимо корупцію!
6. Якість життя і добробут людей –
на достойний рівень!
7. Соціальна справедливість – пере
дусім!
Закони про соціальний захист мають
виконуватися безумовно і повністю!
Відмінимо рішення, котрі призупини
ли дію законів про соціальний захист
дітей війни, чорнобильців та інших
категорій громадян.
Збільшимо соціальну допомогу тим,
хто її потребує.
Повернемо пенсійний вік: для жі
нок – 55, для чоловіків – 60 років.
Максимальна пенсія не буде пере
вищувати мінімальну більше, ніж у
7 разів.
Шановні виборці!
Зробіть правильний вибір! Голосуйте
за себе – за представників Соціаліс
тичної партії України!

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України по виборчому округу № 92
Рафальської Валентини Леонідівни
Головним вважаю: підвищення жит
тєвого рівня громадян, консолідацію
політичних сил суспільства, посилен
ня ролі і повноважень регіонів.
З цією метою буду:
Добиватися створення демократич
ної парламентської більшості для
плідної законотворчої діяльності.
Впроваджувати адміністративну ре
форму заради чіткого розподілу по
вноважень усіх гілок влади, відпові
дальності її перед народом, підви
щення ролі органів місцевого само
врядування.
Сприяти прийняттю першочергових
законів – про пенсійне забезпечення,
охорону здоров’я, судоустрій та змен
шення податків.
Продовжувати реформування на селі,
домагатися підвищення орендної
плати за землю; забезпечувати поєд
нання аграрного, промислового та фі
нансового секторів у ефективну гос
подарську інфраструктуру, утворення
земельного банку, доступності кре
дитів, розвитку переробного комп

лексу сільгосппродукції.
Підтримувати економічне партнер
ство з Росією та країнами СНД.
Захищати вітчизняного товаровироб
ника, сприяти розвитку внутрішнього
ринку.
Добиватися збалансованої цінової
політики, державного регулювання
цін на товари і послуги.
Домагатися підвищення пенсій, які б
залежали від стажу роботи, умов пра
ці, зарплати, та відповідали б про
житковому рівню.
Стояти на захисті прав ветеранів вій
ни та праці, інвалідів, багатодітних сі
мей. Зроблю все для спрощення про
цедури отримання субсидій.
Рішуче боротися із заборгованістю та
несвоєчасною виплатою заробітної
плати. Це – ганьба керівникам під
приємств та виконавчій владі. Для за
хисту Вашого конституційного права
буду домагатися звільнення таких ке
рівників та притягнення їх до кримі
нальної відповідальності.
Сприяти поверненню грошових зао

щаджень, їх реструктуризації, включа
ючи розрахунки за комунальні та со
ціальні послуги, придбання товарів.
У виборчому окрузі першочерговими
завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створен
ня нових робочих місць, першочерго
ве працевлаштування молоді, жінок,
одиноких матерів та сиріт; підвищен
ня соціального захисту безробітних.
Впровадження гарантованого безкош
товного медичного обслуговування,
розвитку страхової медицини, створен
ня амбулаторій сімейного лікаря. Піль
гове забезпечення інвалідів ліками.
Зміцнення матеріальної бази шкіл та
дошкільних закладів, факультету без
коштовної довузівської підготовки;
відкриття комп’ютерних класів.
Завершення газифікації округу. Ре
конструкція існуючих газових мереж.
Встановлення споживачам лічильни
ків та зниження розцінок на природ
ний та скраплений газ.
Будівництво артезіанських та побуто
вих свердловин, ремонт водогонів.

Проведення ремонту житлових та ко
мунальних споруд, перш за все за ра
хунок колишніх власників, які не ви
конали умов передачі житла радам.
Виконання програми будівництва і
ремонту доріг округу; чітка організа
ція мережі автобусного сполучення.
Оздоровлення екології регіону, усу
нення шкідливих виробництв, за
криття небезпечних звалищ.
Підвищення ефективності роботи ор
ганів міліції, особливо з профілактики
злочинності серед неповнолітніх, у
боротьбі з відмиванням брудних гро
шей, корупцією у чиновницькому се
редовищі.
Відродження та побудова православ
них храмів.
Всі питання вирішуватиму, виходячи з
головного – інтересів громадян.
Впевнений, разом ми зможемо і далі
досягати реальних результатів в оздо
ровленні економіки округу, підви
щенні добробуту людей.
06 серпня 2012 року Рафальська В.Л.
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ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати до Верховної Ради України
по виборчому округу № 92 Поліщук Тетяни Василівни
Шановні співвітчизники!
Я, Поліщук Тетяна Василівна, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу. За
20 років незалежності влада не змо
гла забезпечити людям гідний рівень
життя, і цю кричущу несправедли
вість необхідно негайно виправити!
Я вирішила балотуватися до Верхов
ної Ради України, щоб з парламент
ської трибуни відстоювати та захища
ти права своїх земляків. Вважаю, що
прийшов час повернути чесність та
порядність в українську політику. Ми
повинні дати відсіч зажерливим олі
гархам, які намагаються провести до
Верховної Ради своїх слухняних марі
онеток. До парламенту мають бути
обрані чесні та відповідальні політи
ки, які працюватимуть не для того,
щоб набити власного гаманця, а за
ради добробуту своїх виборців.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Головною метою моєї діяльності є по
ліпшення умов життя та праці людей.
Цьому мають бути підпорядковані дії
влади як у політиці та суспільному
житті, так і у економіці та соціальній
сфері.

Переконана, що досягти цього можна
лише шляхом відновлення законнос
ті, подолання корупції та наведення
ладу в країні.
Суспільство і влада
• Усі громадяни України мають бути
рівні перед Законом.
• Обов’язок Верховної Ради – на
ділі представляти інтереси вибор
ців. Її першочергове завдання –
створити законодавчу базу для
розвитку держави, ініціативи лю
дей. Треба дбати про міжнарод
ний авторитет України, самопова
гу її громадян, розвивати міжна
родне співробітництво. Важливе
місце у ньому має бути відведене
найближчим сусідам Росії та ін
шим країнам СНД. Україна має по
сісти гідне місце в Європі.
• Потребує зміцнення і підвищення
авторитет органів місцевого само
врядування. Вимагають перегляду
принципи формування державно
го та місцевих бюджетів на ко
ристь останніх, надання більших
прав та управлінських можливос
тей територіальним громадам.
Економіка і агропромисловий комплекс
Громадяни України повинні мати гід

ні умови життя та праці. Працездат
ні – гідно оплачувану роботу, непра
цездатні – соціальну підтримку. Пла
та за працю має забезпечувати ре
альний споживчий кошик, мінімаль
на пенсія – реальний прожитковий
мінімум. Напрям моєї роботи:
• прийняття зважених ринкових за
конів та податкових норм, які б
стимулювали розвиток усіх галу
зей народного господарства, ініці
ативу людей, виведення економі
ки з тіні, подальший розвиток ма
лого та середнього бізнесу;
• удосконалення земельних та май
нових відносин на основі нового
Земельного кодексу, забезпечен
ня стабільної виплати орендної
плати власникам земельних паїв;
• розвитку переробної та харчової
промисловості;
• підтримки вітчизняного товарови
робника, захист внутрішнього
ринку.
у соціальному захисті населення:
• забезпечення стабільної зайнятос
ті працездатних людей;
• проведення пенсійної реформи,
індексації пенсій відповідно до
зростання рівня життя

• підвищення рівня прямої соціаль
ної допомоги тим, хто її потребує;
• поліпшення становища жінок, за
безпечення професійної перепід
готовки жінок, які втратили робо
ту, просування жінок до виконав
чої та представницької влади;
• відродження гасла «Все краще – ді
тям», ліквідацію жебрацтва дітей;
• реалізацію на державних засадах
цільової підтримки багатодітних
сімей, сімей з дітьми або
батьками-інвалідами, студент
ських сімей;
• підвищення стандартів медичного
обслуговування, захисту материн
ства, збереження мережі закладів
охорони здоров’я на селі, зміц
нення сільських лікарень та
фельдшерсько-акушерських пунк
тів, збільшення фінансування ме
дичних закладів з бюджетів всіх
рівнів.
• розвитку матеріально-технічного
забезпечення сільської школи,
особливо комп’ютеризації, під
тримки сільських вчителів;
Я зобов’язуюсь добитися відповідних
перетворень та змінити життя україн
ців на краще!

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
у одномандатному виборчому окрузі 92
на чергових виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року
Демиденка Євгенія Вікторовича
Чому я йду в народні депутати Украї
ни
Я знаю, що людина, яка з власного
досвіду знає недоліки своєї держави
та має бажання їх усунути, не може
стояти осторонь соціальних та еконо
мічних процесів, які останнім часом
відбуваються в нашій країні. Тому я
прийняв для себе рішення йти у вла
ду. Адже тільки перебуваючи у владі
можна змінити її на краще.
Я категорично виступаю за:

• оновлення владних структур,
адже зміни роблять нові люди;
• створення зрозумілої, простої та
справедливої податкової системи,
здатної стимулювати власне ви
робництво та повністю забезпечи
ти основні соціальні гарантії укра
їнських громадян;
• посилення громадського контро
лю за діями державних та місце
вих органів влади. Відповідаль
ність усіх посадових осіб за пору

шення норм закону повинна бути
жорсткою та невідворотною;
• реальну підтримку державними
структурами інновацій в україн
ській економіці. Національний ри
нок повинен стати привабливим
для вітчизняних та іноземних ін
вестицій;
• посильні та обґрунтовані кому
нальні платежі. Якість комуналь
них послуг повинна бути на рівні
вищих світових стандартів;

• високій рівень безоплатної освіти.
Молодь матиме гарантоване
отримання професійної освіти, як
і першого місця роботи;
• безкоштовні, але якісні медичні
послуги для всього українського
народу.
Я знаю, що так думають багато укра
їнських громадян. Але сьогодні на
став час перейти від думок до дій.
Вибір лише за вами.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
Гудзенка Віталія Івановича
За реальні справи для звичайних
людей
Для більшості з нас найціннішим у
житті є наші діти, батьки, близькі та
рідні нам люди. Ми щиро хвилюємо
ся за їхню долю. Ми молимося, щоб
їх оминуло лихо. Ми бажаємо їм щас
тя, здоров’я та достатку. Ми знаємо,
що це можливо лише в державі, яка
дійсно сприяє розв’язанню наших
проблем. Проблем своїх громадян.
Усіх, а не окремих…
Тому я, Гудзенко Віталій Іванович, іду
в народні депутати України, щоб на
ділі відстоювати інтереси звичайних
виборців, інтереси конкретної грома
ди, інтереси своєї країни. Настав час.
Час політики реальних справ.
Реальна відповідальність
Для мене депутатська відповідаль
ність – не абстрактна, а конкретна
річ. Я не обіцяю того, чого не можу
зробити. Знаю, що крім безумовного
здійснення своєї передвиборної про
грами я докладу максимум зусиль
для сумлінного виконання всіх
обов’язків народного депутата Украї
ни (як по совісті, так і за законом).

Реальний захист
Кожна законослухняна людина в
нашій країни має почуватися вільно
та упевнено. Держава (разом із фі
зичною безпекою) зобов’язана га
рантувати своїм громадянам цивілі
зовану політичну, економічну та
культурну свободу. І народний де
путат України першим мусить стоя
ти на захисті цих громадянських
прав. Кожний мій виборець матиме
не деклароване, а реальне право на
особисту недоторканність, свободу
пересування, вільне висловлення
своїх поглядів, повне та безперечне
володіння своєю власністю тощо. Ін
шого не може бути.
Реальна економіка
Тільки реальна економіка, яка виро
бляє конкурентоздатні товари, надає
якісні і потрібні послуги, створює кон
кретні робочі місця, може забезпечи
ти високі стандарти життя для всього
народу України. Я зроблю все, щоб
вітчизняна промисловість, вітчизняне
сільське господарство, вітчизняна
сфера послуг мали дійсну та суттєву
підтримку з боку влади, з боку кож

ного місцевого та державного чинов
ника. Вірте. Так буде.
Реальна сила
Впевнений, що тільки сильна україн
ська держава може забезпечити
вільний та поступовий розвиток на
шої країни. Нам потрібні міцні та су
часні збройні сили, надійні та висо
кокваліфіковані правоохоронні
структури, які здатні захистити мир
та спокій на нашій землі. А зовнішня
національна політика повинна по
стійно сприяти зростанню міжнарод
ного авторитету України. Дбати про
це – обов’язок депутата. Дбати про
це я буду завжди і всюди. Це – моя
громадянська позиція.
Реальна увага
Переконаний, що результат депу
татської роботи повинен вимірюва
тися не лише кількістю законопро
ектів та числом політичних висту
пів, а й реальними діями щодо кон
кретного покращання життя вибор
ців. Моя мета – забезпечити кожно
го жителя Білоцерківського, Воло
дарського, Сквирського, Ставищен

ського, Таращанського та Тетіївсько
го районів:
• постійним джерелом достойного
доходу;
• своєчасними, дієвими та доступ
ними медичними послугами;
• централізованим та безперебій
ним постачанням якісної питної
води;
• зручним та безпечним пересуван
ням дорогами нашого краю;
• екологічно чистим для життя се
редовищем;
• затишним та комфортним помеш
канням;
• усіма умовами для корисного від
починку та культурного розвитку.
• Знаю, що такими заявами я вста
новлюю дуже високу планку від
повідальності перед своїми зем
ляками. Але ж хтось повинен це
зробити?! Хтось же мусить (тут і
зараз) розпочати вирішення ре
альних людських проблем? Візьму
на себе сміливість запропонувати
свою кандидатуру. Вибір тільки за
вами…
Ваш Гудзенко Віталій Іванович

Програма кандидата в народні депутати України
Міненок Наталії Юріївни
Економічний розвиток.
Збільшити кількість робочих місць за
рахунок розвитку малого та серед
нього бізнесу.
Розробити та ввести в дію пілотним
проектом систему навчання ринково
му мисленню населення, починаючи
з дитячого віку у формі рольових ігор,
і, продовжуючи у дорослому, через
навчальні курси та суспільні
об’єднання.
Доступні кредити для малого та се
реднього бізнесу.
Зменшення податків та інших відраху
вань. Податкові канікули на перші 3
роки комерційної діяльності та систе
му податкових пільг для особливо
важливих в соціальному та економіч
ному значенні напрямків ( в області
енергозберігаючих технологій, альтер
нативних джерел енергонадходжен
ня, розвитку власної енергетики).
Всебічна підтримка малого та серед
нього бізнесу в галузі туризму та від
починку.
Задіяння державних, комерційних та
міжнародних інвестицій у малий та
середній бізнес України.
На державному рівні гарантування
однакових можливостей для всіх та

захисту громадян від чиновницького
свавілля.
Соціальна справедливість для всіх.
Мінімальна пенсія більша за прожит
ковий мінімум.
Зменшення різниці між мінімальни
ми та максимальними пенсіями.
Рівність всіх перед законом.
Соціально незахищеним – турботу
держави та суспільства.
Державна підтримка сімей, які вихо
вують дітей-сиріт та дітей-інвалідів.
Забезпечити обов’язкове виконання
чиновниками законів.
ЖЕКи, школи та інші учбові заклади –
центри розвиваючої та просвітньої
роботи з дітьми. Адміністрації разом
з бізнес-структурами створюватимуть
гуртки за інтересами, використовую
чи свої приміщення.
Діти – наше майбутнє. Все краще –
дітям.
При ЖЕКах створити об’єднання літ
ніх людей. Через ці об’єднання допо
магати тим, хто вийшов на пенсію,
соціально адаптуватись у нових об
ставинах.
Влада – народу.
Територіальна громада – хазяїн на
місцях.

Змусимо чиновників працювати на
платників податків.
Реформуванням судочинної влади за
безпечити незалежність та чесність
судочинства, його доступність для
всіх громадян.
Забезпечити малозабезпеченим
можливість отримувати безоплатну
правову допомогу.
Нації – духовність та освіту!
Відновити значення вчителя в сус
пільстві. Для цього:
• покращити умови проживання та
забезпечення працівників освіти;
• покращити матеріально-технічні
бази навчальних закладів;
• визначити та залучити додаткові
джерела фінансування закладів
культури;
• організовувати знайомство з наці
ональною історією і культурою
всіх народів, які проживають на
території України.
Виховувати міжнаціональну та між
конфесійну повагу, як неодмінну умо
ву розвитку та процвітання держави
Україна.
Відродження села.
Забезпечити державну підтримку
сільгоспвиробників (кредити, дотації

і т.п.), конкурентність та прибутко
вість сільського господарства, розви
ваючи переробку та збереження про
дукції сільгоспвиробником, відкрива
ючи фермерські магазини.
Допомогти виборцям завершити без
оплатну приватизацію землі згідно з
діючим законодавством.
Селянину – достойні умови життя,
доступні кредити на будівництво.
Відбудова сучасних закладів культу
ри, забезпечення кваліфікованими
медичними та іншими послугами.
Армії – професіональність.
Військовослужбовцям – гідну платню
та належні соціальні гарантії.
Військовослужбовцям у відставці –
система перепідготовки та профорі
єнтації, працевлаштування!
Здорова нація – майбутнє країни.
Відновити систему профілактичної
роботи серед дітей та дорослих.
Приділити особливу увагу вивченню
валеології дітьми та їх батьками.
Підняти значення фізичної культури в
суспільстві. Проводити різноманітні
міроприємства з роз’яснення та про
паганди здоров’я.
2 серпня 2012 р. Миненок Н.Ю.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №94
ПАШКЕВИЧА Станіслава Петровича
Безвідповідальність нинішніх можно
владців, неспроможність буржуазноліберальної влади керувати країною
призвела до стагнації економіки, зни
щення соціальних завоювань Радян
ської України, деморалізації суспіль
ства. Колись економічно та інтелекту
ально розвинена країна опинилась в
світових аутсайдерах.
Недолугі реформи керманичів при
звели до зубожіння та вимирання
народу.
Далі терпіти не можна. Настав час
дій!
У разі мого обрання до Верховної
Ради України, у складі фракції Кому
ністичної партії України я боротимусь
за державу, яка служитиме інтересам
народу – і кожному з нас.
Мої програмні цілі
• Повернення у державну власність
стратегічних галузей економіки,
проведення модернізації підпри
ємств, щоб поліпшити умови пра
ці та розвивати новітні технології.
• Запровадження державної моно

•

•

•

•

полії на виробництво та реаліза
цію лікеро-горілчаних та тютюно
вих виробів заради наповнення
бюджету для реалізації соціаль
них програм: освіти та охорони
здоров’я.
Земля – наше народне багатство –
має належати та приносити ко
ристь тим, хто на ній живе та пра
цює, а не купці неофеодалів, що
створюють на Київщині нову пан
щину.
Треба провести ревізію щодо за
конності видачі земельних діля
нок в природоохоронних зонах.
Ставки, береги річок, ліси нале
жать народові, а не олігархам, що
їх захопили.
Відродження за підтримки держа
ви крупнотоварного сільгоспви
робництва на основі кооперування
селян-власників земельних паїв.
Ліквідацію безробіття. Створення
нових робочих місць. Відновлен
ня роботи закритих заводів, фаб
рик та відродження на їх базі
професійно-технічних училищ за
для забезпечення країни кваліфі

кованими робітничими кадрами.
• Гарантоване право на перше ро
боче місце для молоді.
• Тотальна боротьба з корупцією
унеможливить знаходження ха
барників при владі.
• Спрямувати роботу місцевого са
моврядування на благо та соці
альний захист громадян, розвиток
інфраструктури міст і селищ, а не
на збагачення окремих осіб та ви
конання партійних забаганок.
• Спрямувати 10 відсотків ВВП на
розвиток сучасної безкоштовної
гарантованої для всіх верств насе
лення медицини. Зберегти та від
новити закриті злочинною вла
дою лікарні та ФАПи у кожному
населеному пункті.
• Тарифи ЖКГ не повинні переви
щувати 10 відсотків від сімейного
доходу громадян. Тарифоутворен
ня та якість послуг – під контроль
держави.
• Відновити безкоштовну дошкіль
ну, середню та вищу освіту в дер
жаві.
• Сприяти розвитку культури. Відно

•

•

•
•

вити систему сільських клубів та
будинків культури для організації
дозвілля населення.
Законодавчо закріпити реєстрацію
суб’єктів господарювання в міс
цях, де вони фактично працюють.
Податки повинні йти на розвиток
наших міст та сіл, а не у Київ.
Відновити усі підступно скорочені
владою пільги для соціально не
захищених верств населення: чор
нобильців, афганців, дітей війни,
матерів-одиначок, інвалідів, вете
ранів.
Ввести обов’язковий податок на
розкіш та багатство.
Реалізувати програму розбудови
сучасних могутніх Збройних сил
України та відродження потужно
го військово-промислового комп
лексу.

Друже, пам’ятай: сьогодні доля Украї
ни залежить від твого вибору.
Голосуй не за себе, голосуй за май
бутнє твоїх дітей.
Разом ми повернемо країну народові!

ВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
Мосійчука Ігоря володимировича
Моя діяльність у Верховній Раді, в
разі обрання мене народним депута
том, буде спрямована на боротьбу
за:
А) відмову України від неефективної
суспільно-економічної моделі, в
основі якої лежить поєднання інтере
сів власників олігархічного капіталу
та корумпованого чиновництва, яка є
прямим наслідком капіталізації полі
тичних впливів партноменклатури
СССР, складовою частиною якого
Україна була до 1991 р.;
Б) запровадження ефективної
суспільно-економічної моделі, яка б
враховувала інтереси всієї україн
ської нації.
Головні пункти моєї програми є таки
ми, що підпорядковані загальній ідеї
запровадження в Україні ефективної
суспільно-економічної моделі.
1. Відміна податку на додану вар
тість (ПДВ), який є одним з найпо
тужніших джерел корупції і пере
розподіляє національні багатства
на користь олігархічного капіталу.
2. Ревізія результатів так званої
«приватизації», починаючи від
1990-х років. Притягнення до від
повідальності посадових осіб,
винних у економічно необґрунто

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ваній передачі об’єктів загально
народної та комунальної власнос
ті підприємствам інших форм
власності. Повернення у держав
ну власність об’єктів, умови при
ватизації яких порушені новими
власниками.
Удосконалення податкового зако
нодавства у напрямку спрощення
звітності, легалізації накладних
витрат підприємств та зменшення
можливостей тиску податкових
установ на суб’єктів підприєм
ницької діяльності.
Притягнення до відповідальності
винних у розкраданні військового
майна, в тому числі і в попередні
періоди.
Прийняття реалістичних воєнної
та морської доктрин України з
урахуванням її позаблокового ста
тусу та приведення Збройних сил
України у відповідність до них.
Жорсткі покарання всіх керівників
силових структур, прокуратури,
суду, винних у корупції, неспра
ведливих вироках та тортурах..
Підтримка заходів, спрямованих
на розвиток вітчизняного автобу
дування.
Захист вітчизняного інформацій

ного простору введенням системи
мит на продукцію культурноосвітнього призначення зарубіж
ного походження. Використання
отриманих коштів для виробни
цтва вітчизняної продукції
культурно-освітнього призначен
ня та поповнення бібліотечних
фондів актуальною літературою.
9. Сприяння заходам уряду, спрямо
ваним на розширення зовнішніх
ринків збуту української зернової
продукції та відродження вітчиз
няного сільськогосподарського
машинобудування.
10. Сприяння відродженню україн
ського традиційного виробництва
на селі. Запровадження морато
рію на продаж землі доти, доки в
Україні не буде створено свого со
ціального прошарку ефективних
власників у сфері сільськогоспо
дарського виробництва.
11. Сприяння заходам уряду, спрямо
ваним на розвиток вітчизняної
портової інфраструктури та вітчиз
няного військового та цивільного
кораблебудування.
12. Сприяння заходам уряду, спря
мованим на якнайширше запро
вадження ресурсоощадних (у

тому числі й енергоощадних) тех
нологій.
13. Запровадження заходів, спрямо
ваних на ідеологізацію гуманітар
ної політики держави і її спряму
вання на розвиток патріотизму і
звільнення свідомості громадян
від впливів антиукраїнської тоталі
тарної ідеології часів СССР та ім
перської ідеології часів Російської
імперії.
14. Внесення молодіжної політики до
переліку найпріоритетніших на
прямків державної політики. За
безпечення державної підтримки
молодіжних організацій та ініціа
тив, спрямованих на патріотичне
виховання молоді, засноване на
пошані до традицій боротьби
українського народу за державну
незалежність. Запровадження в
середньоосвітніх закладах уроків
християнської етики та моралі.
15. Лібералізація правил використан
ня зброї з метою забезпечення
права громадянина на захист
здоров’я, життя і власності своїх і
членів своєї родини.
16. Запровадження суду присяжних у
судову практику при розгляді кри
мінальних справ.
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Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом №94
Шановні співвітчизники!
Я, Бобков Олександр Вікторович, вва
жаю, що Україна потребує реформ,
які б здійснювалися в
інтересах народу. За роки незалеж
ності влада не змогла забезпечити
людям гідний рівень життя. Можли
во, для влади попередніх років це
було не можливо? Може, всі чинов
ники, знесилені тяжкою працею, з
останніх сил працювали на благо
України ? Може, в Україні немає не
обхідних ресурсів? Відповідь на ці
питання на поверхні – ні. Досвід Ки
таю, Бразилії, Індії доводить це.
Тому я вирішив балотуватися до Вер
ховної Ради України, щоб з парла
ментської трибуни відстоювати та
захищати права своїх земляків. Вихо
ваний у християнських традиціях,
вважаю, що прийшов час повернути
чесність та порядність в українську
політику.
Моя головна мета – ефективна еко
номіка України. А це буде можливо

тільки тоді коли такі професії як ІН
ЖЕНЕР, УЧИТЕЛЬ та ЛІКАР будуть прі
оритетні.
Переконаний, що досягти цього мож
на лише шляхом відновлення закон
ності, подолання корупції та наведен
ня ладу в країні.
Економічна політика влади має ґрун
туватися на принципах свободи під
приємництва і недопущення тиску на
бізнес. Держава повинна СПРИЯТИ
підприємцям, а не душити їх.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адрес
ності матеріальної допомоги, моне
тизації та систематизації всіх пільг.
Необхідно припинити зловживання
чиновників при нарахуванні пенсій та
визначенні розміру соціальних ви
плат. Пенсії мають бути підвищені до
середньої по країні заробітної плати,
а їх сума повинна встановлюватися
відповідно до заслуг людини. Праців
ники бюджетної сфери повинні отри
мувати заробітну плату на рівні се

редньої по промисловості,
обов’язково одержувати соціальне
житло, яке переходитиме у їхню влас
ність після 15-річного стажу роботи
на відповідних посадах. Допомога на
дітей має бути збільшена у 2 рази.
Держава має гарантувати безкоштов
ну та якісну середню освіту, а також
забезпечити всі родини з дітьми міс
цями у дитячих садочках. Інваліди
повинні мати змогу обирати вироб
ника технічних засобів реабілітації.
Держава має жорстко регулювати
ціни на продукти харчування та ліки
першої необхідності. Сфери науки та
культури мають бути забезпечені ці
льовим бюджетним фінансуванням,
відповідні статті бюджету мають бути
захищені від секвестру.
У сфері оборони. Відомий вислів:
«якщо держава не хоче годувати
свою армію, то вона буде годувати
чужу армію». Як не сумно, але ми
знаходимось на шляху до того, щоб
годувати чужу армію. В цій сфері неб

хідно негайно задіяти військовопромисловий комплекс, вірніше, те,
що після нього залишилось, прийня
ти програму якісного переозброєння
Збройних сил України. Підвищити
престиж збройних сил. Де в якій краї
ні є таке, що офіцер, який керує техні
кою вартістю десятки мільйонів гри
вень і одержує зарплату не набагато
більшу середньої пенсії!!!
У сфері міжнародних відносин Украї
на має позиціонуватися як нейтраль
на та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими краї
нами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та лік
відації наслідків екологічних ката
строф, що стали результатом недба
лості влади та хижацького господа
рювання.
В своїх діях буду керуватись Конститу
цією України та Верховенством права.

14 27 вересня 2012 | ЧАС КИЇВЩИНИ |

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ПО ОДНОМАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 95
ПІНЧУК НАТАЛІЇ-СОФІЇ МИКОЛАЇВНИ
1955 року народження
Освіта вища
Член партії «Солідарність жінок
України»
Пенсіонерка
Мета передвиборчої діяльності:
• змінити переконання виборців
про неможливість звільнитися від
олігархічної, непрофесійної полі
тичної гілки влади в державі;
• переконати всіх виборців про зна
чення їх думки та громадської по
зиції у розбудові державної полі
тики та необхідності віддати свій
голос за того кандидата, який, на
думку виборців, може фахово і
гідно представляти їх інтереси у
Верховній Раді України.
ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Дуже складно і відповідально давати
обіцянки перед своїми виборцями.
Перед тими людьми, які зневірилися,
що може бути інше життя, а також і
перед тими, які вірять в мене і зна
ють, що саме я зможу зробити в їх
ньому житті зміни на краще.
Враховуючи, що у Верховній Раді
України не вистачає мудрого жіночо
го потенціалу, я прийняла рішення і
наводжу нижче невідкладні позиції,

які потребують вирішення у Верхо
вній Раді України, оскільки вони зачі
пають майже все населення країни.
Зокрема:
1. У центрі всіх законів та реформ
повинна бути людина для дотри
мання її природних прав і свобод,
для того, щоб всі були рівні перед
законом і кожен, а не лише багаті,
міг захистити свої права в суді.
2. Сприяти реалізації ідеології честі,
гідності і справедливості по відно
шенню до кожного громадянина,
непримиренного ставлення до ко
рупціонерів і хабарників, «тіньо
вих» грошей, «швидких» мільяр
дів, для чого проводити системну
і відкриту експертну й інформа
ційно-роз’яснювальну роботу се
ред населення щодо діяльності
органів державної влади з метою
повернення до них народної дові
ри і поваги громадян.
3. Зупиняти «просте споглядання» за
розкраданням державного майна,
руйнуванням українського села,
соціальної інфраструктури малих
міст, історії й архітектури старо
давніх міст України шляхом по
стійного і доступного інформуван
ня громадян про особливості ви

борчих процесів засобами масо
вої інформації.
4. Сприяти активізації участі жінок у
громадсько-політичному житті
країни, забезпеченню рівних квот
для представлення жінок і чолові
ків у всіх сферах життя – на під
приємстві, організації, в управлін
ні, у державній владі всіх рівнів
шляхом внесення змін у законо
давство і встановлення належного
контролю за його виконанням.
5. Забезпечити підтримку держав
них підприємств, малого і серед
нього бізнесу для створення но
вих робочих місць, гарантування
роботи кожному молодому спеці
алісту, хто отримав освіту за держ
замовленням, надання робочих
місць і працюючим пенсіонерам
та збільшити заробітну плату до
30-50% в собівартості продукції, а
не 8-10% як зараз, шляхом зни
ження податкового тиску, пере
розподілу прибутку та бюджетних
коштів.
6. Сприяти скасуванню пільг, вста
новлених для владної верхівки
шляхом запровадження податку
на витрати і майно та кардиналь
но підвищити пенсії, забезпечити

введення належних виплат вер
ствам населення, які конче їх по
требують та громадянам, які за
служили це право перед народом
України.
7. Проводити постійну роботу для
подолання проблем наркоманії та
ВІЛ-СНІДУ шляхом проведення
постійної роз’яснювальної роботи
серед молоді, надання державної
підтримки новим методикам ліку
вання та запровадження довічно
го покарання для наркодільців та
наркобаронів.
8. Сприяти забезпеченню надання
невідкладної медичної допомоги,
дитячої медицини та чітко визна
ченого основного переліку медич
них послуг населенню за бюджет
ні кошти, збільшенню витрат на
перебування хворого у амбулато
рії та стаціонарі.
Всі зусилля будуть спрямовуватися на
постійний зв’язок з виборцями, для
отримання можливості постійної до
помоги та підтримки від обраного
вами депутата.
«____» «______________» 2012 рік
____________________ Н.-С.М.Пінчук

Передвиборча програма
кандидата в депутати до Верховної Ради України
по 95 одномандатному виборчому округу
Пачевського Ігоря Станіславовича
Шановні виборці!
Впроваджуючи програму соціологіч
ного дослідження від Української ака
демії наук по Київській області, до
сконало знаю соціальні проблеми на
селення, екологічний стан навколиш
нього середовища та маю пропозиції
по покращанню рівня життя в регіоні.
Переважна більшість населення ви
словила довіру та підтримала ініціа
тиву науковців, щодо залучення їх до
державного управління. Саме тому я
вирішив балотуватися до Верховної
Ради України.
Я впевнений, що для успішної розбу
дови держави необхідне інтелекту
альне відродження країни. Тому пер
шочерговим завданням для мене є
вирішення наступних завдань:
• залучення державних та приват
них інвестицій в освіту і науку;
• звільнити від оподаткування ко
шти, що спрямовуються на науко
ві розробки та розвиток галузевої
науки;
• забезпечення школярів у сільській
місцевості шкільними автобуса
ми;
• кожну сільську школу підключити
до мережі Інтернет;

• стимулюватимемо створення но
вих дитячих садків;
• доступність медичного обслугову
вання для всіх громадян, поліп
шення якості лікування та профі
лактичних заходів у державній
системі охорони здоров’я. Забез
печити кожний сільський амбула
торій чи фельдшерськоакушерський пункт спецавто
мобілем;
• повне забезпечення безкоштов
ними ліками інвалідів та дітей,
жорсткий державний контроль за
цінами на ліки;
• домагатимусь підвищення пенсій,
які б залежали від стажу роботи,
умов праці, зарплати, та відпові
дали б прожитковому рівню;
• стоятиму на захисті прав ветера
нів війни та праці, інвалідів, бага
тодітних сімей. Зроблю все для
спрощення процедури отримання
субсидій;
• запровадження програми по за
побіганню поширенню туберку
льозу;
• збільшення наповнюваності міс
цевих бюджетів за рахунок пере
розподілу податків, що відрахову

•
•
•

•

•

•
•

ються промисловими підприєм
ствами за забруднення довкілля й
використання природних ресурсів
на користь відповідних територій;
встановлення справедливих тари
фів на комунальні послуги на
основі їх якості, стану житла;
впровадження механізму звіту
вання: народних депутатів та їх
відкликання;
розв’язання проблем поводження
із побутовими та промисловими
відходами в екологічно прийнят
ний спосіб;
створити альтернативні джерела
електроенергії та виробництво
паливо-мастильних матеріалів із
нетрадиційної сировини;
забезпечити законодавчу під
тримку високотехнологічних укра
їнських підприємств при створен
ні конкурентноздатної вітчизняної
продукції та її просування на сві
тові ринки;
створити ефективний правовий та
податковий клімат для розвитку
середнього і малого бізнесу;
розробка та запровадження Дер
жавної програми відродження
села, спрямованої на: капітальне

•

•
•

•
•
•

будівництво та ремонт доріг, від
новлення та розвиток системи
охорони здоров’я на селі, віднов
лення роботи будинків культури,
об’єктів спорту та відпочинку, сти
мулювання та захист ринку харчо
вих продуктів;
створити в кожному населеному
пункті лабораторії по сертифікації
продуктів харчування та рослин
ності, тестування на наявність ра
діонуклідів і нітратів;
підтримувати та заохочувати сім’ї,
що виховують дітей-інвалідів,
прийомних дітей.
прийняття Державної комплек
сної програми боротьби з нарко
манією, проституцією, СНІДом,
дитячою злочинністю.
розвиток молодіжного, фізкуль
турного і спортивного руху, пропа
ганда здорового способу життя.
впровадження програми будівни
цтва соціального житла та програ
ми будівництва житла на селі.
формування цілісного соціального
пакету підтримки молоді;

З повагою,
Пачевський І.С. /_________________/
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Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Нечаєв Володимир Євгенійович, вва
жаю, що наш регіон протягом останніх
років стабільно розвивається, не див
лячись на загальнодержавні економіч
ні і політичні негаразди. Про це свід
чать макроекономічні показники зрос
тання обсягів виробництва, бюджету та
інвестицій. Місцеві бюджети Ірпінсько
го регіону та Києво-Святошинського ра
йону за останні роки значно збільши
лися. Але ще багато сфер потребують
удосконалення, а деякі – термінового
втручання для наведення порядку, ор
ганізації ефективного управління, за
безпечення безумовного виконання
законів на місцях.

Саме для цього я пропоную своє ба
чення майбутнього для нас – небай
дужих, працьовитих та доброчесних
мешканців своїх міст, сіл та селищ,
яке я виклав у своїй передвиборчій
програмі:
1. Всі дії та зусилля влади на місцях
скерувати на розбудову соціаль
ної сфери Києво-Святошинського
району та Ірпінського регіону. Ре
конструкція житлових масивів ста
рої забудови. Будівництво житла
для малозабезпечених та багато
дітних сімей, ліквідація корупцій
них схем надання житла.
2. Ветерани війни і праці, пенсіоне
ри, афганці, військовослужбовці

та члени їхніх сімей – цим катего
ріям людей першочергове забез
печення соціальними гарантіями.
3. Організація дозвілля молоді та ді
тей нашого регіону – будівництво
та відновлення існуючих спортив
них майданчиків, підліткових клу
бів, гуртків, студій у всіх населе
них пунктах Ірпінського регіону та
Києво-Святошинського району.
5. Реформування житловокомунального господарства міст,
сіл та селищ. Наведення порядку
в під’їздах житлових будинків (їх
ремонт, прибирання). Необхідно
облаштувати вулиці у містах, селах
та селищах, забезпечити комфорт

не проживання для громадян.
6. Введення енергозберігаючих тех
нологій. Автономне опалення в
кожному будинку чи квартирі міс
та на протязі 3 років.
7. Створення сприятливих умов для
розвитку малого та середнього
бізнесу
8. Повернути населеним пунктам
славу зелених курортів. Припини
ти безпідставну вирубку дерев.
Ці пункти я визначив пріоритетними
для себе і для округу, в якому балоту
юсь. Це конкретне бачення проблем
та можливі шляхи їх подолання, за
які, я сподіваюсь, ми візьмемось ра
зом з вами!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 95
МУСІЄНКА ДЕНИСА ВОЛОДИМИРОВИЧА
Шановні, виборці!
У передвиборній програмі мої прин
ципи: патріотизм, справедливість,
професіоналізм.
Представляючи округ у Верховній
Раді України, свої депутатські
обов’язки буду виконувати добросо
вісно та відповідально.
Я не обіцяю вам, що сам вирішу ваші
проблеми, але запевняю, що постій
но буду відстоювати та захищати ін
тереси виборців свого округу в першу
чергу.
Головною метою вважаю: побудову
могутньої Української Держави на за
садах соціальної, національної та істо
ричної справедливості; держави, яка
посяде гідне місце серед провідних
країн світу і забезпечить безупинний
розвиток української нації, підвищен
ня життєвого рівня громадян, консолі
дацію політичних сил суспільства, по
силення ролі і повноважень регіонів.
Основним завданням, в разі обрання
мене народним депутатом України,

вважаю, втілення в життя питань,
спрямованих на поліпшення життя
народу, економічного і політичного
становища в Україні.
Влада.
Влада для людей, а не люди для влади!
Створення демократичної парла
ментської більшості для плідної зако
нотворчої діяльності.
Незалежність судової гілки влади не
на папері, а на ділі.
Скасування усіх депутатських пільг.
Підвищення рівня відповідальності
державних чиновників всіх рівнів.
Економічна сфера.
Збалансована цінова політика, дер
жавне регулювання цін на товари і
послуги.
Заборона торгівлі землею сільсько
господарського призначення.
Зменшення економічного тиску на
дрібне та середнє підприємництво:
малий бізнес – малі податки.
Створення механізму жорсткого

контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням дер
жавного і місцевого бюджетів.
Соціальна сфера.
Підвищення розміру пенсій, які б за
лежали від стажу роботи, умов праці,
зарплати та відповідали б прожитко
вому рівню.
Впровадження гарантованого безко
штовного медичного обслуговування,
розвитку страхової медицини, ство
рення амбулаторій сімейного лікаря.
Освіта.
Зміцнення матеріальної бази шкіл та
дошкільних закладів, запровадження
факультетів безкоштовної довузів
ської підготовки.
Підвищення престижу працівників на
укової сфери; забезпечення їм соціаль
них гарантій на рівні держслужбовці.
Здійснення широкої державної під
тримки програми зміцнення україн
ської мови та культури.

Культура.
Підтримка національного
різнобарв’я, відродження забутих та
занедбаних духовно-моральних тра
дицій, цінностей українства.
Підвищення ролі патріотичного вихо
вання молоді, сприяння обміну досві
дом між поколіннями українців.
Забезпечення гідного становища
національно-свідомого українця у
власній хаті.
Я гарантую побудову суспільства на
високих моральних цінностях, влас
ній історичній традиції, абсолютно
позитивних відносинах між людьми,
суспільства та країни, де панують со
ціальна гармонія та справедливість,
турбота про кожну людину, гуманне
правління, служіння народу.
За Україну!
За її славу!!
За честь, за гідність, за народ!!!
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Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Гончаренко Дмитро Володимиро
вич, балотуюсь в народні депутати
Верховної Ради України від Ірпінсько
го регіону та Києво-Святошинського
району з метою активної участі у ви
рішенні проблем нашого регіону, за
хисту молоді, людей праці та пенсіо
нерів.
Моя мета:
В управлінській сфері:
• подолання корупції і хабарництва
у владі
• сприяти встановленню правопо
рядку та подоланню злочинності в
районі
• налагодження ефективної спів
праці з депутатським корпусом
міських, сільських та селищних
рад
• В сфері ЖКГ:
• сприяти ремонту доріг та покра
щити впорядкування вулиць
• введення енергозберігаючих тех
нологій
• перехід на індивідуальне опален
ня, автономні котельні

• зниження тарифів на теплопоста
чання
• завершити програму зовнішнього
освітлення найбільших вулиць
міст, сіл та селищ
В соціальній сфері:
• постійно турбуватися про ветера
нів Великої Вітчизняної війни, ве
теранів праці, дітей війни
• сприяти підтримці багатодітних
сімей
• сприяти зміцненню соціального
захисту вітчизняної інтелігенції
шляхом переведення вчителів,
медиків, працівників культури і
соціальної сфери у статус держав
них службовців із відповідною
оплатою їх праці
• забезпечити право пенсіонерів на
пенсії залежно від стажу та умов
роботи
• здійснювати комплекс заходів з
відновлення, збереження та рес
таврації пам’яток історії, культури
й архітектури.
У духовній сфері:
• сприяти відродженню духовних і

національних традицій нашого
регіону, збереженню історичної
пам’яті та культурної спадщини;
• стимулювати благодійну діяль
ність, всебічно підтримувати бла
годійні організації;
• конструктивно співпрацювати з
усіма політичними партіями, гро
мадськими організаціями та релі
гійними конфесіями.
У сфері освіти, культури, молоді та
спорту:
• створити умови для цікавого та
змістовного дозвілля молоді, про
паганди здорового способу життя
• сприяти проведенню масових
культурних заходів, дискотек, ве
чірок із залученням кращих ама
торських колективів
• ініціювати будівництво та рекон
струкцію існуючих сільських та се
лищних клубів
• провести ремонт шкіл та дошкіль
них навчальних закладів
• оновлення шкільного обладнання
та комплектація сучасним
• будівництво стадіонів у Києво-

Святошинському районі
Захист інтересів жителів Ірпінського
регіону та Києво-Святошинського ра
йону:
• усі важливі для населених пунктів
рішення ухвалювати з врахуван
ням думки їх жителів, висловленої
під час громадських слухань
• проводити постійні зустрічі грома
ди сіл, селищ та міст з керівни
цтвом районної держадміністрації
для найбільш ефективного та швид
кого реагування на їх звернення
• підтримувати будь-яку громад
ську ініціативу щодо місцевого са
моврядування.
Я ніколи не давав нереальних обіця
нок, щоб сподобатися вам сьогодні і
забути про них після виборів.
Не шкодуватиму сил, знань і здоров’я,
щоб виконати взяті на себе зобов’я
зання, постійно допомагати вам зара
ди нашого спільного добробуту.
Це моя чітка життєва позиція, непо
хитний моральний обов’язок.
Сподіваюсь на Вашу довіру та під
тримку!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Брусенцова Олександра Сергійовича
Я, Брусенцов Олександр Сергійович,
маючи на меті покращання умов жит
тя в Україні та у КиєвоСвятошинському районі і місті Ірпені
зокрема, виступаю за:
В сфері економіки:
• Прийняття змін до Податкового
кодексу із закріпленням у ньому
положень про фіксований податок
для дрібних підприємців, знижен
ня ПДВ до 10 %, введення фіксо
ваного податку для фізичних осіб
на рівні 10 %.
• Пенсійну реформу зі збережен
ням системи гарантованого пен
сійного забезпечення для малоза
безпечених верств населення.
Зниження пенсійного віку на п’ять
років для чоловіків та жінок відпо
відно.
• Поглиблення бюджетної реформи
із закріпленням за бюджетами
місцевих рівнів максимальної са
мостійності.
• Створення механізму повернення
заощаджень громадян до 2015
року.
• Законодавче закріплення заборо
ни відключення електроенергії
для цілих населених пунктів чи
багатоквартирних будинків.
• Створення сприятливого клімату
для розвитку малих і середніх під

приємств.
• Підвищення мінімальних пенсій
та соціальних виплат до рівня
5000 грн.
• Скорочення чиновницького апа
рату на 25%.
• Забезпечення молодих спеціаліс
тів першим робочим місцем з по
дальшим працевлаштуванням.
• Надання вітчизняному виробни
кові доступних банківських креди
тів.
• Стабільність національної валюти.
У сфері політики та права:
• Проведення адміністративної ре
форми відповідно до кращих
зразків європейських країн.
• Заборону усім органам державної
виконавчої влади отримувати в
дохід будь-які кошти, крім тих, які
передбачені на їх фінансування
Державним бюджетом України.
• Проведення реформи системи по
літичних партій в Україні з тим,
щоб в результаті цієї реформи
партій залишилось не більше де
сяти.
• Перехід до пропорційної системи
обрання Верховної Ради України
та органів місцевого самовряду
вання шляхом формування від
критих списків кандидатів.

• Поглиблення судової реформи і
підвищення правової грамотності
громадян.
• Створення механізмів запобігання
адміністративного тиску на суди.
• Налагодження ефективної спів
праці із силовими структурами у
боротьбі з корупцією та злочин
ністю.
• Забезпечення умов для дотри
мання незалежного громадського
порядку шляхом створення гро
мадського формування з охорони
громадського порядку.
В гуманітарній сфері:
• Підвищення зарплатні освітян до
рівня оплати праці державним
службовцям.
• Ревізію господарської діяльності
усіх вузів, що працюють на плат
ній основі, і перегляд відповіднос
ті такої практики вимогам Консти
туції України.
• Введення обов’язкових вступних
іспитів до вузів, які б стимулювали
школярів до навчання і стали на
заваді простому купуванню сту
дентських місць багатими вступ
никами.
• Забезпечення обов’язкового ме
дичного обслуговування для ма
лозахищених верств населення

незалежно від подальшого ходу
реформування медицини.
• Впровадження обов’язкового кур
су валеології (науки про здорове
життя) для школярів усіх шкіл
України.
• Проведення обов’язкових медич
них та психіатричних експертиз
для кандидатів на найвищі дер
жавні посади (Президент України,
Голова Верховної Ради України,
Прем’єр-міністр України).
• Забезпечення доступним житлом
молодих сімей, лікарів, учителів,
військовослужбовців, працівників
правоохоронних органів за раху
нок щорічного будування житла у
регіоні.
Благоустрій та транспорт
• Поліпшення якості надання послуг
з пасажирських перевезень, роз
ширення його мережі.
• Відкриття маршруту надсучасного
тролейбусного маршруту сполу
ченням з містом Києвом.
ПРІОРИТЕТ – ВІЛЬНІ ТА НЕЗАЛЕЖНІ
ЛЮДИ! МИ ЗРОБИМО КИЄВОСВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН ТА МІСТО
ІРПІНЬ СУЧАСНИМ, КВІТУЧИМ ТА
ПРЕСТИЖНИМ РЕГІОНОМ НАШОЇ
КРАЇНИ!!!
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ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ВІД ВО «БАТЬКІВЩИНА» ПО МАЖОРИТАРНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №95
Я, Кутовий Вячеслав Григорович, під
тримую 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 «Батьківщи
на», яка висунула мене кандидатом в
народні депутати України, беру на
себе такі зобов’язання:
1. Вступити до фракції Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» у Верхо
вній Раді VII скликання та не вихо
дити з неї протягом дії мандата,
наданого мені виборцем.
2. Голосувати лише особисто, під
тримати закон про кримінальну
відповідальність за голосування
картками інших депутатів.
3. Особисто проголосувати за зако
ни, спрямовані на виконання Про
грами Об’єднаної опозиції, зокре
ма за закон про процедуру імпіч
менту, за імпічмент Януковича та
за закон про відкликання народ
ного депутата.
4. Дбати про свою людську і політич

ну репутацію, публікувати у ЗМІ
регулярно, раз на рік свою декла
рацію про доходи та видатки.
У разі невиконання цих зобов’язань
присягаюся написати заяву про скла
дання депутатських повноважень.
Я йду у депутати, щоб сприяти вста
новленню принципів, які запропону
вала Об’єднана опозиція: Справедли
ва держава, Чесна влада, Гідне життя.
Я зроблю все від мене залежне, щоб
звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Лу
ценка, усіх політичних в’язнів, припи
нити політичні репресії.
Кожен громадянин країни достойний
гідного життя, повинен мати можли
вість працювати і гідно заробляти.
Тому я підтримую Програму стимулю
вання 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 скасо
вані спеціальні пенсії. Її розмір буде
залежати від трьох чинників: трудо
вого 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 бу
дуть скасовані, а витрати на утриман
ня органів влади будуть скорочені
удвічі.
Ми проведимо антикорупційну лю
страцію – перевірку відповідності ви
трат і вартості майна чиновників за
декларованим доходам. Нечесні бу
дуть відповідати за законом.
Суд, прокуратура, міліція будуть захи
щати права людей, а не порушувати
їх. Суддівський корпус буде тотально
очищений. На посади суддів мають
прийти молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів дер
жавних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я, як і всі мої однодумці по
Об’єднаній опозиції, зроблю все
можливе для захисту української
мови як основи державності. Я бачу
Україну повноправним членом Євро
пейської спільноти і працюватиму
для цього.

Я добре знаю ті проблеми, що турбу
ють жителів мого виборчого округу.
Беру на себе зобов’язання перед сво
їми земляками домогтися від місце
вих органів державної влади:
1. Покращити стан житловокомунального господарства:
• переглянути тарифи в напрямку
зменшення, тому що вони зави
щені, економічно необґрунтовані і
не якісні;
• проводити капітальний ремонт
житлового фонду, в т.ч. дахів
під’їздів, освітлення, заміну ліфтів,
термін експлуатації яких понад 25
років;
• організовувати вивіз сміття із при
ватного сектору в містах та селах;
• вирішити проблему Крюківщин
ського сміттєзвалища, щоб уник
нути екологічної кризи.
2. Поліпшити медичне обслугову
вання населення, в т.ч. в стаціо
нарних закладах, забезпечити ме
дикаментами.
3. Збільшити кількість дошкільних
закладів, культурно-мистецьких
центрів.
4. Створити нові робочі місця, в т.ч.
для молоді.

Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Околот Альфред Семенович, вва
жаю, що кожен голос виборця вирі
шуватиме долю конкретного міста,
села чи селища та їх мешканців. Від
повідальність перед виборцями, сус
пільством загалом, я вважаю найваж
ливішою умовою перемоги кандида
та. Саме тому я використав свою осо
бисту моральну ознаку як критерій
успіху для тої діяльності, яку я обрав.
Моя програма передбачає карди
нальну зміну самого принципу фор
мування політики в сфері будівни
цтва, комунального обслуговування
мешканців Ірпінського регіону та
Києво-Святошинського району, роз
витку міського бізнесу та створення
нових робочих місць.
Найперше, після обрання мене депу
татом Верховної Ради України по 95
виборчому округу буде припинено:
1. Забудову центральних частин міст
новобудовами, як спосіб швидко
го збагачення іноземних інвесто
рів, переважно московських, існу
ючої влади;
2. Практику залучення на роботу,

оплачувану «чорним налом» при
їжджих, часто іноземних мігран
тів, чим скорочуються не тільки
надходження до місцевого бю
джету та пенсійного фонду, але й
можливість працевлаштування
наших співгромадян та зменшу
ється середня зарплатня в регіоні;
3. Виділення землі під будівництво,
бізнес та житло виключно вели
ким інвесторам, буде перервано
повний мораторій на виділ землі
малому, середньому та приватно
му забудовникові, який ввела чин
на влада;
Натомість з першого дня моєї роботи
прийдуть зміни:
1. Буде введено жорсткий громад
ський контроль за формуванням
та реалізацією місцевих бюджетів
уже на стадії їх формування та
прийняття – тільки громада пови
нна розпоряджатися місцевою
скарбницею;
2. Вся приватизація, виділення зе
мельних ділянок, реалізація інвес
тиційних проектів проводитиметь
ся виключно через публічне ого

лошення умов на аукціонній осно
ві – малий бізнес та приватний за
будовник буде захищений від
монстра бюрократичноолігархічного капіталу;
3. Комунальні служби, поставщики
тепла, води, газу тощо будуть
зобов’язані власним коштом вста
новити всім комунальним спожи
вачам лічильники та отримувати
муть платню тільки за надані по
слуги – годі громадянам платити
за гарячі ріки, що течуть підвала
ми, та опалювання сотень тисяч
квадратних метрів приватних
установ та помешкань з розрахун
ку «середньостатистичних» показ
ників.
4. Буде розроблено та впроваджува
тиметься програма озеленення
міст Києво-Святошинського району
– теперішні будівельні експери
менти влади знову після чорно
бильської трагедії поставили регіон
на межу екологічної катастрофи.
5. Буде враз подолано корупцію в
медичних установах (лікар почне
отримувати офіційну належну

платню);
6. Найперше буде реконструйовано
та побудовано пологові будинки,
дитсадки, дитячі заклади та шко
ли, зокрема й спортивні та мис
тецькі;
9. Особлива увага старій житловій
забудові – капремонти, утеплення
житла та під’їздів, заміна комуні
кацій тощо – досить терпіти пере
творення цілих районів міста в
«гетто» в угоду кільком кварталам
елітної забудови;
10. Громадський контроль над діяль
ністю правоохоронних органів
буде дієвим за рахунок встанов
лення в населених пунктах патріо
тичної влади. Міліція буде вести
профілактичну роботу в неблаго
получних районах та родинах, ви
корінить нелегальний, як прави
ло, злочинний бізнес емігрантів з
цілого світу.
Кожна людина має своє уявлення
про спосіб бути щасливою. А я у свою
чергу пропоную стати механізмом
для створення умов персонального
щастя для кожного!
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Програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
Любі громадяни України!
Я, Супрун Андрій Васильович, зверта
юсь до вашого громадянського духу
та патріотизму! Мені не байдуже
майбутнє нашої держави та кожного
громадянина України зокрема! Для
мене Україна – це дійсно країна «У»:
унікальна, універсальна та уповнова
жена бути країною, яку цінять у всьо
му світі!
Я знаю, що наша держава, наша
Україна, має всі ресурси, щоб в май
бутньому стати країною-виробником,
щоб кожен пишався тим, що його

речі, його техніка, продукти, що він
споживає, були вироблені в Україні.
За мету я ставлю:
• Повернути впевненість у собі та
своїй державі до громадян Украї
ни та громадян інших держав;
• Повернути повагу до вітчизняного
виробника;
• Виробляти все, що можна та заво
зити за імпортом лише ті товари,
які не можуть бути якісно виготов
лені в Україні;
• Стати головними світовими грав
цями на зерновому та продоволь
чому ринках;

• Закрити український ринок для
неякісних іноземних продуктів, в
тому числі генномодифікованої
продукції;
• Право власності в Україні буде
твердо захищено державою;
• Тарифи буде переглянуто та впо
рядковано. Модернізація мереж
буде проведена за рахунок спеці
альних цільових державних ко
штів, а не коштів платників.
• Розробимо та реалізуємо Націо
нальну програму «Освіта», що за
безпечить високий рівень оплати
праці вчителя та педагога, повер

не повагу до професії та залучить
до освіти високоякісних фахівців.
• Серед молоді буде сучасним та
модним здоровий спосіб життя,
український національний коло
рит та культура!
Для мене є важливим все, що відбу
вається в моїй країні і я завжди нама
гатимусь зробити її кращою та зроби
ти щось краще для неї…
Я вірю, я люблю та я надіюсь на Укра
їну! Україна – це моя держава.
З повагою,
Супрун А.В.

Програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 97
Шановні співвітчизники!
Я, Рокоман Олена Григорівна, вва
жаю, що зараз Україна увійшла в пе
ріод глибоких криз, оскільки в еконо
міці суцільне падіння та очікування
економічної катастрофи, тож країна
потребує дієвих реформ, які б здій
снювалися в інтересах народу та на
дали імпульс щодо подальшого роз
витку нашої держави, захищали пра
ва та свободи громадян України. На
жаль, за 20 років незалежності влада
не змогла повною мірою забезпечити
людям гідний рівень життя,освіти,
медицини, і цю несправедливість по
трібно виправляти!
Тому я вирішила балотуватися до
Верховної Ради України, щоб з трибу
ни Верховної Ради відстоювати та за
хищати права своїх співвітчизників. Я,
як вірна громадянка України, вва
жаю, що прийшов час зупинити без
відповідальність та розбрат, припи
нити політичні війни, повернути по
рядність та чесність, відповідальність
в українську політику. До парламенту
мають бути обрані принципові,чесні
та відповідальні політики, які працю
ватимуть не для того, щоб лобіювати
власні інтереси, а заради добробуту
своїх виборців, які будуть захищати
права і свободи кожної людини, від

стоювати пріоритет прав особи над
правами нації та держави.
Я гарантую, що мої наміри чисті, і я
глибоко переконана, що обрала ві
рний шлях і в жодному разі не зупи
нюся перед труднощами і виконаю
свій громадянський обов’язок по
вною мірою.
Моя головна мета – європейський рі
вень життя народу України, побудова
громадянського духовно здорового
суспільства на основі слов’янської
культури та традицій, досягнення
беззаперечного міжнародного авто
ритету нашої країни. У сфері міжна
родних відносин Україна має позиці
онуватися як держава, що будує дво
сторонні стосунки з іншими країнами
на засадах взаємної поваги та взає
мовигідного співробітництва.
Переконана, що досягти цього можна
лише шляхом забезпечення ефектив
ної, дієвої влади, побудовою право
вої держави, викоренення злочин
ності, відновленням законності, по
доланням корупції та наведення ладу
в країні.
Економічна політика влади має ґрун
туватися на принципах рівності під
приємств всіх форм власності перед
законом, недопущення тиску на біз
нес, розвитку державного сектору в

економіці. Слід удосконалити законо
давчий захист від монополізму і ство
рити умови для здорової конкуренції,
захищати власного товаровиробника;
проводити податкову політику в під
тримку підприємницької ініціативи в
сферах виробництва товарів народ
ного споживання, послуг населенню,
будівництва і забезпечення науковомістких технологій, зменшити подат
ки до рівні, що забезпечать прибутко
вість господарської
діяльності;забезпечити жорсткий
контроль держави за виконанням
правил торгівлі і обміну іноземної ва
люти; створити пільгові умови для
малого та середнього бізнесу; ство
рювати суспільство соціальної спра
ведливості. Інноваційні галузі еконо
міки повинні стати беззаперечним
пріоритетом промислової політики.
Податкові пільги та інші заохочуваль
ні заходи мають застосовуватися для
всіх підприємств, діяльність яких
сприяє зміцненню глобальної конку
рентоспроможності України. Держав
ні інвестиції повинні спрямовуватися
лише у проекти, які стануть каталіза
торами економічного зростання від
повідних галузей чи територій.
В основі соціальної політики влади ма
ють бути пріорітетом державні програ

ми матеріальної допомоги, а пріори
тетними галузями фінансування мають
бути: медицина, освіта, наука. Необхід
но індексувати 100% грошових вкладів
населення, перетворити їх в довгостро
кові займи та створити дієву державну
програму для боротьби з безробіттям.
Пенсії мають бути підвищені, а їх сума
повинна встановлюватися відповідно
до заслуг людини. Працівники бюджет
ної сфери повинні отримувати заробіт
ну плату на рівні середньої по промис
ловості. Держава має гарантувати без
коштовну та якісну середню освіту, ме
дичне обслуговування.
Збройні Сили України мають бути тех
нічно переоснащені відповідно до су
часного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недотор
канність державного суверенітету на
шої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та лік
відації наслідків екологічних ката
строф, що стали результатом недба
лості влади.
В якості народного депутата України
я зобов’язуюсь добитися відповідних
перетворень та змінити життя україн
ців на краще!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України від
Соціал-демократичної партії України (об‘єднаної)
в одномандатному виборчому окрузі № 97
Говорухи Юрія Миколайовича
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
І СОЛІДАРНІСТЬ – В ІНТЕРЕСАХ
КОЖНОЇ ЛЮДИНИ!
На сьогодні Київщина активно розви
вається, матеріальний рівень її меш
канців зростає. Але при цьому якість
життя в нашому регіоні постійно зни
жується. Корупція місцевої влади,
транспортні проблеми, незадовільна
робота комунальних служб, вирубка
лісів, забудова рекреаційних зон, за
бруднення навколишнього середови
ща, – все це перетворює регіон на те
риторію, на якій жити не зовсім ком
фортно.
Тому я йду на вибори з метою зроби
ти Київщину соціально безпечним та
екологічно здоровим регіоном.
Саме тому я виступаю ЗА:
1. Якнайшвидше вирішення техно
генних проблем.
Техногенне навантаження спричиняє
не тільки погіршення фізичного та

психологічного стану людей, а й роз
ростання кризових явищ в містах, се
лищах і селах. Саме тому ми вважає
мо за необхідне:
• заміни зношених інженерних ко
мунікацій, які включають в себе
електричні, каналізаційні, газові
та інші мережі.
• вирішення транспортних про
блем, розвиток дорожньої інфра
структури належного рівня.
2. Залучення громадськості для вирі
шення проблем.
Зростання стихійних протестних ініціа
тив мешканців свідчить про те, що роз
виток регіону відбувається без залу
чення громад, без врахування їх інтер
есів. Корупція та непрозора влада
спричинили розкрадання земельних
ресурсів, забудову рекреаційних зон,
порушення біологічного різноманіття.
Вихід з цієї ситуації єдиний – залучити
мешканців регіону до розробки загаль
ної стратегії розвитку, налагодження
відкритого діалогу між владою та

людьми, вирішення спірних питань за
результатами громадських слухань.
3. Впровадження ефективної еколо
гічної політики.
Я виступаю за збереження та макси
мальне відновлення «зелених леге
нів» міст і сіл, всього регіону. Саме
тому я підтримую ініціативу створен
ня національного природного парку
«Подесіння» у заплаві річки Десна.
4. Підвищення якості та безпечності
медичного обслуговування насе
лення.
Забезпечення першої невідкладної і
швидкої медичної допомоги, а також
пологів, допомогу пенсіонерам і ді
тям, створення лікарняних кас. Змен
шення удвічі кількості чиновників «від
охорони здоров‘я», збільшення зарп
латні медичним працівникам до роз
міру, не меншого за середню зарпла
ту по регіону. Забезпечення юридич
ного захисту прав лікаря і пацієнта.
Не меншої уваги слід приділити про
філактичним заходам. Серед таких

заходів мають бути фізкультура і
спорт, доступні для всіх жителів регі
ону. Для цього необхідний розвиток
спортивної інфраструктури.
5. Створення нових робочих місць.
Зважаючи на наявний трудовий по
тенціал регіону я виступаю за активну
політику місцевої влади по залучен
ню інвестицій та бізнесу в регіон, що
повинно позитивно вплинути на
збільшення кількості робочих місць та
підвищення рівня заробітної платні.
Я виступаю ПРОТИ:
Корупції, безвідповідальності, роз
крадання народного багатства. Проти
чиновників, які відчуваючи тимчасо
вість свого перебування на посаді,
намагаються залізти у кишеню до
держави і нас з вами.
Тільки разом ми зможемо перемогти!
Разом – до перемоги!
07 серпня 2012 року
Ю.М. Говоруха

Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним виборчим округом № 97
Шановні українці!
Я, Бакал Сергій Миколайович, при
йняв рішення балотуватись в народні
депутати України, щоб відстоювати та
захищати права особистості, щоб ки
нути виклик культу всевладної дер
жави і стати на захист прав особис
тості. Повага до прав особи є голов
ною умовою вільного та процвітаю
чого світу, а насильство й обман ма
ють бути вилучені з людських взаємо
відносин і тільки свобода може за
безпечити мир і добробут.
Зобов’язуюсь послідовно захищати
права кожної особи, яка зайнята
будь-якою мирною і чесною діяльніс
тю. Я прагну побудувати країну, в якій
кожна особистість вільна шукати свій
власний шлях і втілювати свої мрії
без втручання уряду чи будь-якої ін
шої владної сили, а держава забезпе
чить захист життя, здоров’я, власності
і свободи від насильницьких зазіхань.
Головним джерелом матеріального
забезпечення людини, як і споконві

ку, мають бути праця, талант, завзят
тя, а не злодійство, шахрайство, без
честя. Це дозволить надати дійсну
свободу для розвитку приватної ініці
ативи у сфері малого й середнього
бізнесу, радикально знизити подат
кове і адміністративне навантаження
на підприємців і роботодавців.
Кожна людина має бути впевнена,
що у разі звернення до суду, він за
вжди прийме неупереджене рішення
і порушення закону потягне невідво
ротне покарання.
Тільки держава, що забезпечує право
бути Людиною, може розраховувати
на справжній правопорядок у країні.
Безпека і захист цілісності та неза
лежності нашої Батьківщини має бути
в руках професіоналів, які свідомо
обрали цю роботу.
Я хочу, щоб людина могла розрахову
вати на достойну державну пенсію,
якщо вона протягом свого трудового
життя забезпечувала багатство дер
жави, і, працюючи, могла заробити і

відкласти собі кошти на старість.
Вважаю принизливими для людини
пільги, субсидії та інші «соціальні» по
дачки. Кожен, хто працює, має отри
мувати достойну заробітну плату, що
дозволить забезпечити себе та свою
родину і застрахуватися на випадок
хвороби і втрати працездатності.
Знаю, що для людини найбільша цін
ність – це діти та сім’я. Необхідно
створити комфортне середовище для
вільної діяльності наших дітей, нада
ти їм можливості отримати бажану
освіту незалежно від місця прожи
вання чи соціального статусу. Вихова
ти в дитині сильну і здатну до розви
тку особистість, відкрити перед нею
всю повноту перспектив для втілення
різнобічних здібностей.
Прагну відійти від нераціональних
економічних моделей і стати на шлях
безпечного для довкілля і стійкого
розвитку, створити більш людяне на
вколишнє середовище.
Має бути: екологічно чиста економіка

і морально чиста політика.
Я категорично проти непорядності й
байдужості, бездіяльності й пустого
базікання, брехні і чванства, неком
петентності й непрофесіоналізму.
Моє основне правило – робити лю
дям добро.
Я знаю місцеві проблеми і шляхи їх
вирішення.
Депутатська трибуна мені потрібна
для того, щоб голос кожного українця
був почутий, щоб у колі однодумців
шукати рішення проблем, що стоять
перед країною, щоб прийти до влади
і віддати цю владу народу.
У разі обрання мене депутатом Вер
ховної Ради, працюватиму над реалі
зацією життєво важливих проблем
регіону, будівництвом житла, віднов
ленням роботи існуючих підприємств
та створенням нових робочих місць,
зміцненням матеріальної бази і роз
витком охорони здоров’я, освіти, на
уки, культури, здійсненням соціаль
ного захисту населення.
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Програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
петрова володимира георгійовича
Шановні співвітчизники!
Україна, її народ, гідні жити багато,
щасливо, захищено і впевнено у май
бутньому. Для цього необхідно вирі
шити велику кількість проблем, залу
чити громадні грошові, інтелектуаль
ні і робочі ресурси. Але, на жаль, зро
бити все і одразу неможливо, проте
можливо вдало вибрати відправну
точку і поступово і цілеспрямовано
просуватися до мети.
Я, Петров Володимир Георгійович, такою
точкою вважаю наступні нагальні дії:
• Економіка для народу
Провести повномасштабну індустріа
лізацію: необхідно відновити зруйно
вану в 1990-і роки промисловість, але
на нових, інноваційних принципах.
Нам потрібна індустріалізація, що
враховує екологію і інтереси людей.
Ударити по корупції: злодієвічиновникові слід не лише забороня
ти обіймати державну посаду, але і
конфісковувати все його майно. Ко
рупціонер від бізнесу повинен ком
пенсувати вкрадене в 100-кратному
розмірі.
Визначити межі зарплат і збільшити
пенсії: мінімальна зарплата в Україні

повинна бути адекватною. Одночас
но з цим потрібно відмінити прибут
ковий податок із мінімальних та ниж
ніх середніх місячних заробітків. Ми
завжди маємо бути вдячні старшому
поколінню, нашим дорогим пенсіо
нерам, та збільшити пенсійне забез
печення.
Забезпечити громадян роботою: від
творити зруйновані ринки праці, ввес
ти державне регулювання розміщен
ня продуктивних сил. Коштом держа
ви забезпечити кожній людині мож
ливість освоєння нової більш високоо
плачуваної професії та подальше пра
цевлаштування за цією професією.
Справедливо розподілити доходи:
прибуток від продажу природних ре
сурсів повинен розподілятися між
всіма громадянами, а не серед купки
олігархів. Для цього потрібно упоряд
кувати зовнішню торгівлю, відновити
мережу державних зовнішньоеконо
мічних об’єднань по експорту і ім
порту стратегічних товарів.
Віддати належне людям праці: необ
хідно сформувати у суспільстві культ
робочої людини, одночасно створю
ючи нові високотехнологічні вироб
ничі майданчики для використання

висококваліфікованих професійних
кадрів.
Відродити українське село: з перена
селених міст люди повинні переїхати
в села, селища і малі міста. Для цього
необхідно створити сучасні агропро
мислові комплекси, довкола яких при
серйозній підтримці держави будуть
збудовані дороги, житло, школи,
спортивні центри тощо.
Захистити вітчизняного покупця: не
обхідно поставити надійний заслін
перед нескінченним потоком неякіс
ного імпорту і підтримати вітчизняно
го виробника.
Захистити природу: слід жорстко ка
рати за свавілля місцеві власті і окре
мих бізнесменів, що знищують наше
місце існування.
• Соціальна сфера
Зберегти безкоштовну медичну допо
могу: слід максимально зберегти всі
безкоштовні форми медичних послуг,
сформувати центри високотехноло
гічної допомоги населенню, а платну
медицину поставити під контроль
суспільства.
Навести лад в охороні здоров’я: слід
посилити вимоги до чиновників, що
відповідають за стан охорони

здоров’я. Лікарів у сільській місце
вості потрібно забезпечити безко
штовним житлом та гідним грошовим
забезпеченням.
Прибрати рекламу: вимагаю прибра
ти рекламу з державних каналів теле
бачення, а для комерційних каналів
створити суспільну раду з боротьби з
етичним і духовним розкладанням
молодого покоління. Вульгарність,
розпуста повинні піти з екранів.
Дати дорогу молоді: мають заробити
соціальні «ліфти», які сьогодні «зла
мані». Хай будь-яка молода людина
буде впевнена, що якщо вона буде
багато і добре працювати і все життя
вчитися і самоудосконалюватися, то у
неї буде реальна можливість рухати
ся по кар’єрних сходах.
Звернути увагу на дитсадки: необхід
но переглянути підготовку педагогіч
них працівників дитячих садів, орга
нізувати родинні дитячі сади в малих
населених пунктах, збільшити кіль
кість дитсадків у містах шляхом при
скореного будівництва нових буді
вель і повернення незаконно відібра
них для дітей приміщень. Всі вихова
телі повинні мати вищу освіту і гідну
зарплату.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ШАПРАНА СЕРГІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
Ми маємо вибір!
Шановні виборці!
У останні кілька років поняття перед
виборчої програми перетворилося на
формальність. Більшість до неї ста
виться несерйозно, використовуючи
лозунги загальновідомих політичних
партій, в результаті цього вона зали
шається лише на папері.
Тому я, як позапартійний кандидат,
відійду від прийнятої негативної
практики «програм – загальних
фраз». Ця передвиборча програма
будується на вирішенні тих основних
проблем, які існують у конкретних
містах та селах, а саме містах Брова
ри, Березань, Баришівка, Броварсько
му та Баришівському р-нах.
Тобто, ця передвиборча програма
свого роду Угода між громадою цих
населених пунктів та мною, Шапра
ном Сергієм, щодо максимального
досягнення результату спільної діяль
ності – покращання життя кожної те
риторіальної громади.
Наразі настає ера нових молодих лі
дерів, які спроможні, а головне зна
ють, як можна покращити якість на
шого життя. У нас є розум, прагнення,
бажання, наполегливість, а головне

молодість і енергія творити щось
нове, а в поєднанні з вашою мудріс
тю, працелюбністю ми зможемо зро
бити все для того, щоб наше майбут
нє, та і теперішнє сьогодення було
світлим, перспективним та радісним.
Загальні проблеми територіальних
громад, які потрібно вирішити:
• Наповнюваність бюджету міста за
рахунок оптимального викорис
тання своїх ресурсів та надхо
джень інвестицій.
• Реалізація програм муніципально
го будівництва житла та кредиту
для придбання житла молодим,
багатодітним та іншим пільговим
категоріям населення.
• Запровадження системи доплат
до заробітної плати працівникам
освіти, культури та медицини.
• Проведення аудиту (ревізії) ефек
тивного використання уже виділе
них земельних ресурсів.
• Розвиток муніципального тран
спорту, забезпечення достатньої
кількість автобусів, розроблення
маршрутів, які б охопили всі від
далені райони міст та селищ.
• Організація систематизованого
вивезення сміття з приватного
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сектору міст та селищ районів.
Встановлення контейнерів для
сміття.
Проведення планомірного капі
тального ремонту доріг за сучас
ними технологіями з гарантією
підрядчика.
Відновлення дренажної системи,
зливовідводів та стоків, виклю
чення можливості утворення збо
ру води на вулицях.
Запровадження оприлюднення ін
формації на сайтах міст та селищ
щодо черговості влаштування ді
тей у дошкільні заклади освіти.
Проведення детальної інвентари
зації будинків, під’їздів, ліфтів з
метою проведення якісних ре
монтів та заміни ліфтів.
Впровадження програми цільової
адресної допомоги пенсіонерам,
інвалідам, багатодітним та моло
дим сім’ям.
Встановлення сучаних спортивних
та ігрових майданчиків.
Стримування темпів зростання та
рифів на комунальні послуги шля
хом впровадження енергозберіга
ючих технологій.
Будівництво бюветів водопоста
чання з метою забезпечення чи

стою питною водою.
• Будівництво сучасних молодіжних
центрів.
• Реконструкція пішохідних тротуа
рів за сучасними технологіями.
• Відновлення престижу футболу.
Створення благодійного фонду для
підтримки футбольних команд.
• Встановлення міні-котелень в
кожному багатоквартирному бу
динку.
• Реконструкція парку культури та
відпочинку «Перемога» м.Бровари.
• Відкриття медичного пункту та ап
теки на житловому масиві «По
ліський» м.Березань.
• Встановлення та облаштування зу
пинок очікування транспорту.
• Будівництво сучасного дитячомолодіжного центру у м.Баришівці.
• Відродження сільського господар
ства.
• Робочі місця для молоді та сіль
ським працівникам.
• Відновлення роботи медичних
амбулаторій, фельдшерських
пунктів та відкриття аптек.
• Поповнення книжкового фонду в
бібліотеках та створення належ
них умов для їх роботи.
• Освітлення вулиць.
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 97
базіра анатолія михайловича
Громадо України – пробуджуємося!
Закликаю Всіх повернутися до реаль
ності, відкрити очі та вуха, оновити
мислення, пом’якшити серце. Ми ма
ємо знову довіряти один одному та
стати творцями свого життя. Настав
час подолати руїну в серці й голові, в
державі.
Ми постали перед вибором: на кого
покласти відповідальність та
обов’язок збудувати краще майбутнє
для всіх (а не для себе). Кому віддати
перевагу.
«Покращання вже настало», – кри
чать телебачення, радіо, газети, пла
кати. Для кого настало – дивується
суспільство – лишень для ВЛАДИ?
Кругом чути, що вже з’явився у нас
«обраний владою» КАНДИДАТ. Це
все ВІН, один, творить добро для ти
сяч, кричать скрізь.

Приписати заслуги тисяч одному
собі – це не достойно гідності людини.
Тож тисячу разів подумайте, перш
ніж голосувати «за» кандидатів Вла
ди, що послідовно будують в країні
новий феодалізм.
В Україні найголовніше – виконувати
Конституцію.
Там, де немає порядку в великому, в
малому ніколи порядок не наведеш.
Народний депутат України має осо
бисто голосувати за кожне рішення
парламенту по справедливості. Я це
зроблю!
В парламенті 50-60 чоловік голосує за
250. Хіба можна осмислити закон,
якщо думка одна – встигнути прого
лосувати за п’ятьох.
Поводирі, які самі не мислять, бо ма
ють своїх поводирів, а ті своїх???
То хто ж на виборах віддає свій голос

за таких «великих»? Дурень чи лице
мір перед самим собою.
Громада України має жити достойно.
Кожен має отримувати прибуток з
підприємств, на яких він працює. Так
буде і в Україні. Я цього хочу.
В цивілізованому світі існує механізм
викупу акцій заводів їх працівниками,
що здійснюється за рахунок коштів
державний інвестиційний кредитів.
Повернення кредиту проводиться за
рахунок доходу від акцій.
В результаті всі стають багатші, нові
інвестиції та економічне піднесення.
На цій хвилі здійснюється розвиток
малого та середнього бізнесу, для за
доволення приватних потреб багато
го українського суспільства.
В селян зростання доходів має відбу
тися за рахунок невідчужуваного ін
вестування паїв в сільгосппідприєм

ства чи сільгоспкооперації.
Для реалізації цього – має бути воля
дійсно обраних від Громади України.
Творимо майбутнє разом – зусилля в
розвиток освіти, нового мислення й
творчості дітей!
Науковці в Україні розробили нову
технологію синтезу метану. Вартість
синтезу – приблизно 200 доларів
США за тис. метр. куб.
Цих науковців ніхто не чує, не бачить,
не хоче знати.
Анти-державницькі сили змушують
купувати газ за 590 дол.?
І так скрізь. Україна дуже багата країна?
Громадо України, ніколи не пізно від
крити очі, піднятися з колін і продо
вжити свій шлях Великого Народу.
Україні необхідні нові зрячі представ
ники волі народу, з мозком та сові
стю!!!

Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 98
Шановні співвітчизники!
Я, Ганжа Олександр Іванович, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу. За
20 років незалежності влада не змо
гла забезпечити людям гідний рівень
життя, і цю кричущу несправедливість
необхідно негайно виправити!
Тому я вирішив балотуватися до Вер
ховної Ради України, щоб з парла
ментської трибуни відстоювати та за
хищати права своїх земляків. Вихова
ний у християнських традиціях, вва
жаю, що прийшов час повернути чес
ність та порядність в українську полі
тику. Ми повинні дати відсіч зажерли
вим олігархам, які намагаються про
вести до Верховної Ради своїх слухня
них маріонеток. До парламенту ма
ють 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 рі
вень життя народу України та безза
перечний міжнародний авторитет на
шої країни.

Переконаний, що досягти цього мож
на лише шляхом відновлення закон
ності, подолання корупції та наведен
ня ладу в країні.
Економічна політика влади має ґрун
туватися на принципах свободи під
приємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі
здійснення ними визначених зако
ном зобов’язань перед суспільством,
мають додатково стимулюватися
шляхом застосування відповідних ін
струментів державного регулювання.
Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики. Податкові
пільги та інші заохочувальні заходи
мають застосовуватися для всіх під
приємств, діяльність яких сприяє
зміцненню глобальної конкуренто
спроможності України. Державні ін
вестиції повинні спрямовуватися
лише у проекти, які стануть каталіза
торами економічного зростання від
повідних галузей чи територій.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адрес
ності матеріальної допомоги, моне

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

культури мають бути забезпечені ці
льовим бюджетним фінансування,
відповідні статті бюджету мають бути
захищені від секвестру.
У сфері міжнародних відносин Украї
на має позиціонуватися як нейтраль
на та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими краї
нами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Збройні Сили України мають бути тех
нічно переоснащені відповідно до су
часного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантувати недотор
канність державного суверенітету на
шої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та лік
відації наслідків екологічних ката
строф, що стали результатом недба
лості влади та хижацького господа
рювання.
Всі ці принципи мають бути терміно
во впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися від
повідних перетворень та змінити
життя українців на краще!
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 98
Бойка Миколи Миколайовича
У передвиборній програмі мої прин
ципи життєдіяльності:
• патріотизм, справедливість, про
фесіоналізм.
• Я не обіцяю вам, що сам вирішу
ваші проблеми, але запевняю, що
постійно буду відстоювати та за
хищати інтереси виборців свого
округу в першу чергу.
• Земля допомагала українцям ви
живати у найтяжчі часи. Для мене
розвиток села – це не тільки сіль
ськогосподарське виробництво, а
й збереження нашого коріння, на
шої пам’яті, нашої духовності;
Голосуючи за Бойко Миколу Микола
йовича, ви вибираєте:
• сильну, не корумповану україн
ську владу;
• невідкладне проведення адміні

•

•

•

•

стративної реформи, скорочення
бюрократичного управлінського
апарату;
притягнення до кримінальної від
повідальності чиновників різних
рівнів за невиконання та пору
шення Законів України та за зло
чинні дії, які вже для багатьох ста
ли нормою;
прийняття податкових законів, які
будуть сприяти розвитку виробни
цтва та діяльності підприємни
цтва;
законодавче забезпечення щодо
створення умов для розвитку та
діяльності малого і середнього
підприємництва, підтримку ві
тчизняного виробника;
запровадження суворої персо
нальної відповідальності держав
них службовців за нецільове ви

користання бюджетних коштів;
• розбудову ефективної економіки
заради добробуту кожної людини;
• створення механізму жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
державного і місцевого бюджетів;
• втілення на селі реформ, котрі
сприятимуть землевласнику стати
повноправним господарем на
своїй землі;
• вжиття невідкладних заходів до
органів та чиновників, котрі пере
шкоджають селянину стати влас
ником землі і отримати своє за
конне майно;
• створення спеціалізованої банків
ської установи для пільгового дов
гострокового кредитування сіль
ськогосподарських товаровироб
ників;

• здійснення широкої державної
підтримки програми відродження
української мови та культури;
• забезпечення конституційних
прав громадян на безкоштовну
освіту та медичне обслугову
вання;
• зміцнення системи соціального
захисту дітей-сиріт та малозабез
печених сімей;
• скасування персональних пенсій,
встановлених номенклатурним
працівникам, вжиття рішучих за
ходів щодо перерозподілу пенсій
них пільг;
• повернення громадянам знеці
нених заощаджень, зокрема,
шляхом розширення форм ком
пенсації;
М.М.Бойко

Програма кандидата
у народні депутати України по одномандатному виборчому округу №98
Пойди Лідії Микитівни
Шановні співвітчизники!
Я, Пойда Лідія Микитівна, вважаю,
що Україна потребує реформ, які б
здійснювалися в інтересах народу.
Програми усіх політичних сил України
зичили країні добра.
Але за двадцять один рік незалеж
ності жодного разу, жодну програму,
жодної політичної сили не було по
вною мірою виконано.
Причина очевидна – усі ці програмні
декларації є привабливою обгорт
кою, яка приховує дійсні інтереси на
ших політиків: забезпечення умов
для свого бізнесу, власне збагачення,
особисту славу.
Україна доти страждатиме від коруп
ції, хабарників і тотального невико
нання передвиборних обіцянок, поки
цинічні ошуканці не будуть виведені
за вухо з державних будівель.
Тому найважливіше – і ми разом це
зробимо! – створити таку систему
управління державою, за якої зможе
втілюватися потрібна нам, народу
України, програма розвитку.
Ми – Українці. Ми – у своїй, Богом
даній країні.
Даруй нам, Боже, звитягу, щоб стати
творцями Великої Держави.
Тому головною метою мого перебу

вання у Верховній Раді є побудова
могутньої Української Держави на за
садах соціальної, національної та іс
торичної справедливості, держави,
яка посяде гідне місце серед провід
них країн світу і забезпечить безупин
ний розвиток української нації.
Для досягнення цієї мети пропоную.
Влада повинна бути відповідальна за
кожне рішення, яке нею приймається.
Парламент – депутати – позбавлені
недоторканності, депутатимажоритарники звітуються перед
громадою не рідше одного разу на
півріччя.
Виборність місцевих суддів.
Проста процедура відкликання депу
татів, місцевих керівників та суддів.
Пряме народовладдя територіальних
громад – обрання не тільки найви
щих осіб місцевого самоврядування,
але і виконавчої влади.
Програма енергетичної незалежності
України: зменшення споживання,
збільшення видобутку газу.
Стратегічні підприємства – власність
держави.
Заборона торгівлі землею сільсько
господарського призначення.
Зменшення економічного тиску на
дрібне та середнє підприємництво:

малий бізнес – малі податки.
Розвиток середнього класу (не
менше 60% від працездатного насе
лення).
Пільгове державне кредитування
сільського господарства.
Розвиток конкурентоспроможних га
лузей української промислової та ін
новаційної діяльності.
Заміна імпортованої продукції на
продукцію національного виробни
цтва.
Подолання демографічної кризи та
підвищення якості життя
Довгострокова державна програма
культивування в суспільстві здорово
го способу життя.
Заборона реклами тютюнових виро
бів та алкогольних напоїв, криміналь
на відповідальність за пропаганду
наркоманії та сексуальних збочень.
Національна програма «Відновлю
вальне здоров’я нації».
Впорядкування продажу генетично
модифікованих продуктів.
Право на Батьківщину та захист жит
тєвого простору.
Новий Закон про громадянство, яким
унеможливити практику подвійного
громадянства.
Пільгові умови для повернення з емі

грації в Україну етнічних українців.
Двосторонні угоди про легалізацію
заробітчан-українців та програма їх
повернення в Україну.
Належний візовий режим з іншими
країнами.
Суворі антиімміграційні заходи
та посилення охорони державного
кордону.
Збереження духовних цінностей та
розвиток культури
Програма повернення українських
науковців із-за кордону.
Розвиток української кіноіндустрії.
Захист національного інформаційно
го простору України.
Членство у Євросоюзі та сильна дер
жава
Європейський україноцентризм –
стратегічний курс Держави.
Державна програма становлення по
зитивного образу України в світі.
Делімітація та демаркація державних
кордонів, в тому числі чітке визначен
ня морських кордонів України зі спра
ведливим їх перерозподілом.
Фінансування Збройних Сил України
на рівні 5% від ВВП, їх реформування
і технічне переозброєння.
Професійна контрактна армія. Ство
рення народного резерву ЗСУ.
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 98
Шановні співвітчизники!
Я, Богатир Юлія Миколаївна, як пред
ставниця політичної
партії»Солідарність жінок України»
бачу своє завдання у глибокій сис
темній перебудові основних засад іс
нування людини і громадянина у ве
ликій державі –Україна.
Звичайним українським громадянам
потрібно не лише надати реальні
можливості для публічного контро
лю за діями влади, а й забезпечити
практичними механізмами для ка
дрового очищення керівних інститу
тів, відкликання депутатів і держав
них службовців, які скомпрометува
ли себе корупційними, аморальни
ми вчинками.
Я ініціюватиму підготовку законодав
чих актів, що відкриють простір для
реальної децентралізації виконавчої
влади та зміцнення системи місцево
го самоврядування. Державний
центр повинен, нарешті, поділитися з
регіонами владними повноваження
ми та матеріально-фінансовими ре
сурсами, створити умови для право
вої, економічної та організаційної са
модостатності територіальних громад
українських міст, селищ і сіл. Жодне

рішення, що пов’язане з місцевим
соціально-економічним розвитком,
не повинно ухвалюватися без згоди
територіальної громади, консульта
цій зі звичайними громадянами.
Щоб запобігти поглибленню кризи у
вітчизняній фінансово-економічній
сфері, необхідно відновити обсяги
внутрішнього виробництва, стимулю
вати експорт та оздоровити грошовокредитну систему. Головні зусилля
слід зосередити на запровадженні
інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку.
Я пропоную здійснити сучасну
інноваційно-реформаторську програ
му, здатну допомогти утвердити в на
шому суспільстві високу якість життя
звичайних людей, яка передбачає,
що весь їхній життєвий цикл: освіта –
праця – зарплата – житлові умови –
відпочинок – культурно-духовний
розвиток відповідатиме кращим єв
ропейським соціальним стандартам.
Слід створити державний Банк роз
витку, що надаватиме кредити для
здійснення інноваційних проектів у
вітчизняній промисловості, капі
тальному будівництві та транспорт
ній галузі;

• створити спеціалізовану
фінансово-кредитну систему для
підтримки малого і середнього
бізнесу відповідно до кращих єв
ропейських стандартів.
Україні потрібен інноваційний кори
дор у майбутнє. Головна увага нашої
держави має бути зосереджена на
розвитку таких наукоємних галузей,
як авіабудівна, ракетно-космічна,
суднобудівна та машинобудівна про
мисловість, запровадження нанотех
нологій, відновлення мікроелектроні
ки. Від їх розвитку залежить зміцнен
ня всієї економічної основи нашої
державності, створення умов, за яких
буде забезпечено утвердження нової
якості життя українського народу.
Серед заходів на це спрямованих
можна виокремити такі:
• розпочато здійснення науковотехнічних проектів, що дають змо
гу повсюдно використовувати не
традиційні джерела енергії ( від
помешкання певної родини до те
риторіальної громади міста, села
або селища).
• будуть надані усі можливості для
розвитку підприємництва, як у
місті, так і у селі.

Громадяни України отримуватимуть
безкоштовні медичні послуги за пе
реліком і в обсягах, визначених зако
ном, з повним фінансовим відшкоду
ванням їх вартості державою. При
цьому буде передбачена можливість
додаткового добровільного медично
го страхування та отримання відпо
відних медичних послуг власним ко
штом громадян.
Я працюватиму не сама. Забезпечен
ня життєдіяльності і розвитку держа
ви – справа для великої команди
освічених і моральних управлінців,
насамперед жінок. У основі нашої ро
боти буде повага і пошана до роди
ни, жінки – матері, дитини, літньої
людини, а особи працездатного віку
отримають усі можливості для само
реалізації та розвитку особистості,
росту особистого благополуччя та ко
ристі держави. Право і повноваження
на таку діяльність нам надає народ,
який згідно з нашою Конституцію є
єдиним джерелом влади в Україні.
Буду з честю і професійно виконувати
обов’язки народної обраниці, з гід
ністю нестиму звання представника
інтересів народу!

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України по виборчому округу №98
НЕЧИПОРУКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
20 років, що минули з часу відмови
від соціалістичних завоювань, пере
ходу на капіталістичний шлях, показа
ли згубність цього вибору. Замість за
декларованої незалежності Україна
опинилася в залежності від держав
«золотого мільярда» і міжнародних
фінансових структур, замість прого
лошених свободи і демократії – отри
мала диктатуру кримінальноолігархічних кланів, замість економіч
ного росту і матеріальних достатків –
руйнування практично всіх галузей
народного господарства і масове зу
божіння населення, замість духо
вності – моральне виродження і де
градацію. Наша держава все більше
занурюється в кризу, остаточно вби
ваючи надії українців на гідне життя і
справедливу владу.
Комуністична партія України пропо
нує реальну програму виходу з кризи.
У разі свого обрання, у складі фракції
Компартії України, разом з товариша
ми по партії буду боротися за побудо
ву держави, що забезпечить реаліза
цію інтересів більшості своїх грома
дян – трудящих.
Задля цього на законодавчому рівні
потрібно:

• Реформувати систему влади. Вла
да повинна належати радам тру
дящих, і сформованим ними вико
навчим комітетам. Всі важливі пи
тання життя місцевих громад ви
рішувати на їх сходах.
• Повернути в державну власність
стратегічні галузі економіки: енер
гетику, надра, важку промисло
вість і т.д. Ввести монополію на
виробництво та реалізацію
лікеро-горілчаних та тютюнових
виробів;
• Сприяти відродженню крупното
варних сільгосппідприємств на
основі кооперування селянвласників земельних паїв. Відро
дити систему споживчої сільгосп
кооперації, що дасть можливість
селянам вигідно реалізовувати
свою продукцію, а городянам –
отримати доступні якісні продукти
вітчизняного виробництва;
• Повести рішучу боротьбу із ор
ганізованою злочинністю і коруп
цією;
• Встановити законодавством чіткі
строки виготовлення і видачі гро
мадянам документації (актів) на
право власності на нерухоме май
но та земельні ділянки;

• Законодавчо закріпити реєстра
цію суб’єктів господарювання в
місцях їх фактичного розташуван
ня. Надавати податкові пільги тим
із них, хто підтримує функціону
вання та розвиток соціальнопобутової інфраструктури;
• Забезпечити конституційне право
громадян на безкоштовну охоро
ну здоров’я та освіту.
Для захисту інтересів жителів районів
і міст, що входять до Яготинського ви
борчого округу, вважаю за необхідне
зробити наступне:
• Забезпечити захист прав жителів
Київської області у місті Києві, як
обласному центрі. Селяни області
повинні мати гарантовану можли
вість реалізувати свою продукцію
на ринках столиці;
• Сприяти відновленню роботи про
мислових підприємств у містах
Бориспіль та Яготин;
• Не допускати розміщення на те
риторіях, що входять до округу,
екологічно небезпечних підпри
ємств;
• Провести інвентаризацію земель
міст і районів, що входять до окру
гу. Скасувати незаконні рішення

•

•

•

•

•

по виділенню земельних ділянок,
в т.ч. в охоронних зонах водойм;
Розвивати рекреаційну сферу.
Впорядкувати місця відпочинку
на р. Дніпро, інших водоймах;
Проводити роботу по організації
дозвілля громадян, перш за все
молоді і школярів. Відновити по
закласну роботу в школах, роботу
гуртків при будинках культури,
спортивні секції тощо;
Впорядкувати рух громадського
транспорту в районах, зробити
графіки його руху найбільш ком
фортними для людей. Відновити,
де в цьому є потреба, рух велико
містких автобусів;
Домагатися виділення на кожну
сільську раду окремого дільнич
ного інспектора. Сприяти органі
зації громадських структур право
порядку (добровільних народних
дружин);
Не допускати скорочення медич
них і навчальних закладів, закриття
клубів і будинків культури у селах.

Настав час змін!
Час повернути те, що у нас забрали
підлістю і обманом!
ЧАС ПОВЕРНУТИ КРАЇНУ НАРОДУ!
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Передвиборча програма
Кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №98
на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Чайки Андрія Семеновича
Будь-яка влада, усвідомлюючи свою
безконтрольність і безкарність, забу
ває про інтереси народу. І згадує про
них тільки напередодні чергових ви
борів. Чи є рішення цієї проблеми?
Рішення є! Нам треба мати не тільки
право голосувати в день виборів, але
і право, і механізми здійснення
контролю над тими, кому ми делегує
мо свою владу.
Першочерговими завданнями в ро
боті Верховної Ради буде:
1. Розбудова громадського суспіль
ства, відповідальність, мораль
ність, професіоналізм.
2. В Україні повинна бути відновлена
парламентсько-президентська
форма правління, при якій парла
мент формує уряд, контролює
його роботу, призначає та звіль
няє з посад керівників правоохо

ронних органів.
3. Досвід розвитку держави показує
безперечну ефективність Євро
пейського вектора інтеграції. Це
відновить попит на нашу продук
цію, дасть можливість реалізувати
транспортний і транзитний потен
ціал країни, створить невичерп
ний ринок збуту для продукції на
шого сільського господарства.
4. Ми повинні почати реальну бо
ротьбу з корупцією. Антикоруп
ційний закон повинен приймати
ся всенародно. Тільки тоді він
може стати дієвим механізмом
для перемоги над таким націо
нальним злом, яким є корупція.
Не можуть приймати антикоруп
ційний закон ті, проти кого він
спрямований.
5. Гідна заробітна плата, створення

нових робочих місць, забезпечен
ня високого рівня освіти і зайня
тості молоді, гідні пенсії і соціаль
ні виплати ветеранам, інвалідам
та малозабезпеченим, чорно
бильцям і афганцям – це гарантія
соціальної і політичної стабільнос
ті України.
6. Землі сільськогосподарського
призначення – це останнє, що нам
вдалося зберегти. Я проти того,
щоб під виглядом земельної ре
форми відбулося фактичне захо
плення землі декількома
фінансово-промисловими група
ми. Питання купівлі-продажу зем
лі має вирішуватися не парламен
том, а народом.
7. Законодавчо забезпечити знижен
ня роздрібних цін на продукти
харчування, одночасно збільшити

8.
9.

•
•
•

закупівельні ціни у селян на їх
продукцію.
Зменшення відсоткової ставки для
придбання житла молодими
сім’ями.
Законодавче встановлення наро
довладдя із механізмом прове
дення місцевих референдумів, на
яких:
вирішення важливих соціальноекономічних питань;
розпуск рад всіх рівнів;
приймати рішення, наслідками
яких буде звільнення від займаної
посади голів місцевих державних
адміністрацій, а також міських, се
лищних і сільських голів.

Демократія – це ми! Державою керує
кожен!
Повернемо Україні народовладдя!

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 98 від Політичної партії «Зелені»
Лііс Руслана Миколайовича
Освіта – вища, закінчив Медичний
університет ім. О. О. Богомольця за
спеціальністю – стоматологія та Київ
ський національний авіаційний уні
верситет за спеціальністю – інженерземлевпорядник.
Працював лікарем-стоматологом в
стоматологічній поліклініці Дарниць
кого району м. Києва, головним спе
ціалістом з питань охорони здоров’я
Бориспільської райдержадміністрації,
помічником народного депутата
України, директором БТІ Вишгород
ського та Обухівського районів.
Суспільство втомилося від слів і обі
цянок, звинувачень. Нема чого шука
ти винних. Всі вони, як на долоні, але
вміло перекладають вину на інших та
шукають ворогів народу.
Я бачу Україну заможною європей
ською країною, де кожна людина
може реалізуватись як особистість.
Де кожен, хто бажає працювати, має

Час Київщини

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

роботу і гідну зарплату. Де кожна ди
тина може отримати якісну освіту. Де
кожен має право на якісне безко
штовне медичне обслуговування.
Кожна людина пенсійного віку отри
мує гідну пенсію. Де влада користу
ється довірою і повагою громадян.
Де державні чиновники компетентні і
законослухняні. Де всі рівні перед за
коном, а також надійно гарантовані
свобода думки,свобода
слова,свобода совісті. Я бачу Україну,
яку цінують і якою пишаються її гро
мадяни.
Як депутат V скликання Бориспіль
ської районної ради я завжди захи
щав інтереси громади району, осо
бливо незахищених верств населен
ня. З моєї ініціативи було закуплено
та відремонтовано обладнання в ра
йонному територіальному центрі со
ціального обслуговування с. Ревне,

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

Головний редактор – Геннадій Гребньов

забезпечував інвалідів міста та ра
йонну візками, сприяв у наданні до
помоги дитячому будинку «Джерель
це», допомагав релігійним конфесіям
у волонтерському русі, та багато ін
ших соціальних питань.
Балотуючись кандидатом в народні
депутати України, я усвідомлюю свою
відповідальність перед виборцямиземляками, а тому ставлю перед со
бою завдання, які обіцяю виконати в
разі обрання мене депутатом.
Я обіцяю:
• відкрити постійно діючу при
ймальню для вирішення нагаль
них проблем жителів округу № 98;
• турбуватися про незахищені вер
стви населення (діти інваліди,
пенсіонери, ветерани, воїниінтернаціоналісти, чорнобильці),
залучати різні фонди для підви
щення рівня їх життя;

• сприяти підвищенню заробітної
плати лікарям, вчителям. Адже
медицина це здоров‘я нації, а
освіта це фундамент життя;
• розвивати медицину на селі;
• оснащувати лікарні та кабінети су
часним обладнанням;
• боротися проти забудови берего
вої зони водойм та лісів;
• втілення екологічних технологій в
домах та підприємствах;
• сприяти залученню інвестицій для
побудови сміттєпереробного заводу;
• посилити контроль за підприєм
ствами, які забруднюють навко
лишнє середовище.
Програма розрахована на 5 років.
Я виконаю цю програму і буду вірою і
правдою служити народу України,
своїм виборцям.
«31» липня 2012 року Р.М. Лііс
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