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Передвиборна програма
Кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №90
Ліневича Олександра Станіславовича
«Разом відродимо рідне місто – Білу
Церкву»
Шановні земляки!
Я народився і виріс у місті Біла Церква, тут пройшло моє дитинство, тут
живе моя сім’я, живуть батьки, родичі та друзі. У цьому місті я сформувався як особистість, як лідер, тому це
місто для мене найрідніше і я роблю
та робитиму усе, щоб воно стало процвітаючим.
Все своє життя я дотримуюсь правила, що краще пообіцяти менше, а
зробити більше, аніж навпаки.
Виходячи з внутрішніх переконань і
власного набутого досвіду, представляю свою програму:
• при виконанні своїх депутатських
обов’язків буду керуватись Конституцією України, її законами і
власною освітою;
• захищатиму інтереси Білої Церкви
на всеукраїнському рівні;
• лобіюватиму питання щодо отримання нашим містом статусу столиці Київської області;
• не допущу будівництво екологічно небезпечних підприємств у Білій Церкві та поблизу міста;

• сприятиму ліквідації сміттєзвалища у місті Біла Церква;
• всебічно сприятиму розвитку добросусідських відносин з усіма
державами, встановленню творчого партнерства, співробітництва.
Гідний рівень життя – кожному
• Буду домагатися виконання державою конституційних гарантій
безкоштовної освіти, медичного
обслуговування, відповідного
пенсійного забезпечення, встановлення мінімальних зарплат,
пенсій та стипендій вище прожиткового мінімуму.
• Приведення цін на квартплату,
електроенергію, газ та інші комунальні послуги у відповідність до
реальних затрат на них та доходів
населення. Зниження податкового
тиску, відміна ПДВ з комунальних
платежів населення, відміна абонентської плати за теплопостачання у місті Біла Церква.
Економічне зростання та захист
національних інтересів України
• Буду сприяти прийняттю законів з
впровадження справедливої пенсійної реформи, про допомогу інвалідам, багатодітним сім’ям, ма-

лозабезпеченим громадянам.
• Вимагатиму чіткої підтримки молоді з боку держави, надання їй
кредитів на навчання і придбання
житла, створення належних умов
життя й праці.
• Створення умов для ефективного
розвитку підприємств усіх форм
власності, захист вітчизняного виробника.
• Стимулювання малого та середнього бізнесу, збереження системи спрощеного оподаткування.
• Реформування Збройних сил, яке б
не ставило під загрозу обороно
здатність України, перехід до професійної армії, відродження престижу професії військовослужбовця.
• Створення умов для відродження
духовності та національних традицій, звільнення національного інформаційного простору від пропагування жорстокості, насильства та порнографії.
Закон – єдиний для всіх
• Прийняття законів, які спрямовані
на захист інтересів народу, а не
купки олігархів.
• Захист прав та свобод людини,
особистої безпеки, цивільний

контроль над діяльністю силових
структур.
• Підвищення ефективності роботи
правоохоронних органів, посилення карної відповідальності за
посягання на людське життя, приватне майно, хабарництво.
Актуальні проблеми Білої Церкви
• Відновлення в повному обсязі виробництва на всіх підприємствах міста, створення нових робочих місць.
• Оздоровлення екологічної ситуації в місті та збереження історичних цінностей.
• Використання місцевих радонових джерел для організації курортного комплексу всеукраїнського масштабу.
• Проведення повної
комп’ютеризації шкіл міста, підключення їх до мережі Інтернет.
• Сприятиму комплексному очищенню річки Рось та будівництву
нового мосту за сучасними технологіями.
Якщо ви, шановні білоцерківці, надасте мені право відстоювати ваші інте
реси на вищому законодавчому рівні,
саме за такими принципами я і буду
працювати у Верховній Раді України.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України по виборчому округу №90
Чудновського Віталія Олеговича
Я беру участь у виборах до Верховної
Ради в надзвичайно складний для
країни час, коли Україна, її незалежність і суверенітет перебувають перед реальною загрозою. Замість пенсійної реформи народ отримав підвищення пенсійного віку, замість
розвитку чесного підприємництва –
здирництво та хабарництво, замість
дієвого соціального захисту – знущання над людьми. Держава, яка покликана піклуватися про своїх громадян, перетворилася на суворого і несправедливого вітчима для власних
дітей.
Верховна Рада України не віддзеркалює народного волевиявлення. Вона
перетворилася на інструмент обслуговування олігархічних груп, на засіб лобіювання приватних інтересів. Країна
опинилася в багні корупції, бандитизму, кругової чиновницької поруки.
Посеред Європи, у ХХІ столітті ми являємо світові середньовічну державу.
Так не повинно бути, бо Україна –
сильна і багата земля, яка може дати
народові заможність, радість від праці та впевненість у майбутньому.
Я йду до Верховної Ради, щоб очистити
країну від корупції, сваволі чиновників

і байдужості можновладців. Я прагну
бути депутатом для будівництва посправжньому незалежної, вільної,
справедливої і демократичної країни.
Досягнення Україною рівня розвиненої
європейської країни можливе лише за
наявності чесної, відповідальної, ефективної влади, яка приймає рішення на
принципах прозорості.
Я пропоную:
1. Забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних у тотальному розкраданні державного майна за всі роки незалежності
України.
2. Провести антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників
задекларованим доходам. Запровадити суворе покарання за корупційні дії для всіх, незалежно
від рангів, посад та регалій.
3. Скасувати депутатську недоторканність.
4. Скоротити чиновницький аппарат
на 50 %.
5. Повернути престиж праці вчителя,
лікаря, інженера та робітника у
спосіб підвищення зарплат на рівні середньої по промисловості.

6. Скасувати так звану пенсійну реформу та підвищення пенсійного віку.
7. Розробити і втілити в життя державну програму створення нових
робочих місць.
8. Скасувати довічне призначення
суддів на посади та запровадити
виборність суддів.
9. Сприяти створенню державної
банківської установи, яка здійснюватиме весь комплекс обслуговування сільськогосподарської сфери, усунути численних посередників між селом та ринком сільськогосподарської продукції.
10. Підвищити вдвічі державні видатки на охорону здоров’я і закріпити
цей рівень законодавчо.
11. Забезпечити справжню свободу
слова, запровадити механізми
упередження скуповування олігархами засобів масової інформації та маніпулювання громадською думкою.
12. Ввести в українське законодавство
норми Європейської хартії про місцеве самоврядування: 30% податків та зборів перераховується до
державного бюджету, 70% – залишається в місцевих бюджетах.

13. Провести податкову реформу з
метою створення чесних і комфортних умов для малого та середнього бізнесу.
14. Створити програму дієвої екологічної безпеки України, запровадити систему попередження онкозахворювань і виявлення хвороби на ранніх етапах.
15. Владу мають формувати ті, хто
висловлює думку народу і суспільства, а не олігархічних кланів.
На місцевому рівні:
1. Розв’язати проблеми водогінної,
каналізаційної мереж та очисних
споруд.
2. У зв’язку зі зростанням рівня онкозахворювань сприяти будівництву нового приміщення Білоцерківського онкодиспансера.
3. Забезпечити ремонт доріг та
сприяти благоустрою міста – зокрема, Державного дендропарку
«Олександрія».
4. Проводити щоквартальні звіти народного депутата перед виборцями, а також опитування населення щодо назрілих проблем і сприяти їхньому розв’язанню.
10 серпня 2012 р. Чудновський В.О.
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати за одномандатним виборчим округом № 90
Стамбуляка Святослава Івановича
Я буду робити все, щоб:
• моя Україна була демократичною,
сильною, могутньою;
• мій народ – багатим і гордим;
• наша влада- чесною, професій-

• наші діти – здоровими, розумними і ситими;
• наші жінки – гарними і щасливими;
• наші церкви – урочистими і багатолюдними.

ною, українською;

Я далі продовжуватиму справи, задля
яких повернувся на свою землю:
• працювати для свого народу;
• відстоювати національні інтереси
нашої держави в Європі і світі;
• боротися з тими, хто обкрадає мій
народ.

У нашому окрузі буде:
• гласність щодо дій місцевих органів влади;
• контроль за вирубкою лісу з метою припинення його розкрадання та нищення.

Передвиборна програма кандидата
у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Шаравари Юрія Вікторовича
Мій життєвий принцип:
реальні цілі – конкретні справи;
• служити народу України, захищати національні інтереси, забезпечити щасливе материнство, дитинство та гідну старість, особисто
допомагати нужденним;
• не обіцяти, а робити все з Божого
благословення щиро, від чистого
серця, заради людей.
Моя головна мета:
• розробка таких законів, які б
сприяли покращанню соціальноекономічної ситуації в державі.
Я виступаю:
• за побудову цивілізованої держави, розвиток якої базується на засадах високої моралі, законності,
правопорядку, справедливості, захисту інтересів кожної людини;

• за істотне поліпшення екологічної
ситуації в державі;
• за справедливий розподіл доходів, доступи до влади, забезпечення безкоштовного лікування,
навчання;
• за матеріальну підтримку інвалідів, пенсіонерів, та малозабезпечених;
• за постійну співпрацю з усіма релігійними конфесіями, за конструктивну співпрацю з національними меншинами.
Буду добиватися, щоб конституційні
права і свободи були реально забезпечені!
Для досягнення моєї мети я пропоную:
• Працездатним – роботу і гідну
зарплату, знедоленим – захист.
Втілити у життя лозунг: «Все кра-

ще – дітям!»
• Сприяти розробці і прийняттю законів, які б покращили інвестиційний клімат в Україні;
• Всебічно сприяти розвитку малого
та середнього бізнесу, як основи
економічного зростання держави,
диференційоване оподаткування,
довгострокове кредитування;
• газету та журнали дешевими та
доступними через зниження ставок оподаткування;
• Захистити інформаційний простір
від пропаганди насильства, алкоголізму та наркоманії.
• Вирішувати проблему єдності поколінь, поваги до батьків, історії і
культури рідного народу.
• Забезпечити гарантоване працевлаштування молоді, надання довгострокових кредитів на навчання
і придбання житла.

• Забезпечити прозорість діяльності
всіх органів влади і їх звітність,
особливо у розподілі бюджетних
коштів.
• Захист конституційних прав людини, недоторканність особистості,
приватної власності, честі і гідності, захист від свавілля влади.
• Лікарям, вчителям, працівникам
науки і культури забезпечити відповідну заробітну плату, яка б
дозволяла утримувати сім’ю, гарантувала б соціальний захист.
• Створити екологічно безпечне виробництво, боротися за чистоту
довкілля.
• Комунальні послуги повинні бути
дійсно послугами, а не фінансовим тягарем для сімейного бюджету.
Ю.В.Шаравара
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 90
Найвельта Едуарда Михайловича
Я, Найвельт Едуард Михайлович, балотуючись до Верховної Ради України
своєю основною задачею вбачаю
розбудову нашого міста, відновлення, могутньої колись, будівельної галузі, адже, відновлення житлового
будівництва надасть можливість
створити нові робочі місця, забезпечити житлом молоді сім’ї, військових
пенсіонерів, лікарів, вчителів, чорно-

бильців, зрушити з місця квартирну
чергу.
Тисячі молодих людей не мають ані
роботи, ані можливості поліпшити
свої житлові умови та не мають умов
для створення нових сімей.
Люди, які роками працювали на державу, служили в Збройних силах
України, ліквідували наслідки Чорнобильської катастрофи, вимушені ро-

ками стояти на черзі для отримання
свого власного житла.
Підприємство, яке я очолюю, єдине у
нашому регіоні, яке працює по програмі за ініціативою Президента
України по будівництву соціального
та доступного житла. Я докладу всі
свої зусилля, щоб такого житла будувалось у нашому місті якнайбільше.
Глибоко переконаний, що досвід і зна-

ння набуті за більш, як 50 років безперервної роботи на будівництві житлових
і виробничих приміщень, десятки кілометрів вуличних та магістральних мереж
і доріг, дають мені можливість розуміти
всі проблеми нашого міста і представляти його жителів у Верховній Раді.
З повагою,
Найвельт Едуард Михайлович
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Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по виборчому округу №90
Самчука Віктора Федоровича
1. Утвердження превентивної парадигми державної політики: реагування не на наслідки, а на причини і передумови суспільних проблем.
2. У кадровій політиці державних
службовців і управлінців створення соціальних «ліфтів» для найбільш підготовлених, освічених і
відповідальних громадян.
3. Забезпечення реального розподілу влад покликане унеможливити монополізацію влади однією
особою, органом чи політичною
силою; це забезпечить відповідність усієї системи влади вимогам права.

4. Оскільки найслабшим місцем усіх
спроб здійснити істотну суспільну
модернізацію в Україні завжди
була недостатня підтримка народом перетворень, то розв’язання
такої проблеми можливе лише засобом прозорого і чесного діалогу
влади з народом.
5. Мета економічної політики – підвищення вартості робочого місця.
Саме вартість робочого місця є
ключем до економічного майбутнього України і саме за цим показником нам треба наздоганяти Європу, а не за величиною податків,
кількістю законів та інших другорядних факторів.

6. Модернізація української економіки за рахунок звільнення від податків імпортних технологій і
комплектуючих, аналоги яких не
виробляються в Україні.
7. Зниження рівня імпортної залежності за рахунок розвитку вітчизняного виробництва товарів, видобутку і переробки корисних копалин.
8. Розмір пенсій повинен відповідати трудовому внеску людини в сукупне національне багатство: чим
більше людина працювала, тим
вищою має бути її пенсія. Водночас пенсійна система має бути солідарною: мінімальна та макси-

мальна пенсії не повинні відрізнятися в десятки разів.
9. Захист української мови як духов
ної і комунікативної основи державності.
10. Створення такої фінансової і організаційної системи, яка гарантуватиме, що засобами масової інформації володітиме не влада чи політизований капітал, а суспільство.
11. Охорона довкілля і раціональне використання природних ресурсів –
невід’ємні складові процесу ефективного розвитку України, здоров’я
і добробуту українського народу.
13 серпня 2012 р. Самчук В.Ф.

Передвиборна програма
кандидата у народні депутати
в одномандатному виборчому округу № 90
Струк Любові Юріївни
Я буду робити все, щоб:
• моя Україна була демократичною,
сильною, могутньою;
• мій народ – багатим і гордим;
• наша влада – чесною, професійною, українською;
• наші діти – здоровими, розумними і ситими;
• наші жінки – гарними і щасливими;

• наші церкви – урочистими і багатолюдними.
Я далі продовжуватиму справи, задля
яких повернувся на свою землю:
• працювати для свого народу;
• відстоювати національні інтереси
нашої держави в Європі і світі;

• боротися з тими, хто обкрадає мій
народ;
• захищати інтереси своїх виборців.
У нашому окрузі буде:
• у Білій Церкві постійно діючі
приймальні народного депутата;
• звіт народного депутата після закінчення кожної сесії;

• гласність щодо дій місцевих органів влади;
• запроваджено стипендії для школярів;
• визначення прозорого механізму
будівництва житла для молоді.
«____» серпня 2012 року
Струк Любов Юріївна _____________
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Передвиборча програма
кандидата до Верховної Ради України
по одномандатному мажоритарному округу № 90 м. Біла Церква
костельнюка олександра васильовича
Я, як незалежний кандидат у депутати, стурбований багатьма питаннями,
що їх кожного дня ставлять білоцерківці.
Гарантую:
По-перше, взявши на себе
зобов’язання перед громадянами
міста Біла Церква, дотримуватися
своїх обіцянок.
По-друге, проявляти політичну волю,
яку маю, для вирішення нагальних
питань усіх верст населення регіону.
По-третє, ставити інтереси громади
на перше місце.
По-четверте, сприяти розвитку благоустрою міста і захищати права громадян, гарантовані їм Конституцією і
місцевими законами.
Найцінніше – це життя, тому обіцяю
поставити його збереження і охорону
на перше місце.
Декілька цілей, які я ставлю перед
собою:
1. Сприятиму розвитку медичної
сфери міста, дотримання жорстких вимог щодо лікарського

2.

3.

4.

5.

професіоналізму та реагування на
прикрі випадки недбалості, кон
троль за продажем лікарських засобів і зведення до нуля можливості фальсифікацій життєво необхідних лікарських засобів, які розповсюджуються на території міста. Обов’язок влади – зберегти
здоров’я нації.
Введу покарання лікарямхабарникам з одночасним підвищенням заробітної платні медичним працівникам.
Братиму безпосередню участь у
будівництві нових лікарень і вдосконаленні медичної та фармацевтичної мереж міста. Кожен
має право бути обслугованим
найкращим чином та отримати
точний діагноз і чесну ціну на
ліки.
Забезпечу школярам, студентам і
працівникам бюджетної сфери –
якісний медичний огляд із професійними висновками лікарів. Попередити захворювання – найкращий спосіб зберегти здоров’я.
Сприятиму впровадженню спор-

6.

7.

8.

9.

тивних гуртків при закладах дітей
та юнацтва, які змогли б виховати любов до спорту та здорового
образу життя у підростаючого
покоління. Зробити їх послуги
максимально доступними для
усіх, навіть малозабезпечених
верст населення. Найкраща профілактика – спорт і здоровий спосіб життя.
Сприятиму підвищенню рівня викладання для здобуття якісних
знань у навчальних закладах всіх
рівнів міста Біла Церква.
Зобов’яжу перевізників міста дотримуватися правил безкоштовного перевезення пільгових верст
населення. Відповідно мотивувати перевізників і зробити схему
компенсації прозорою. Бізнес і
влада – єдині у процесі будівництва справедливого та гідного
життя білоцерківців.
Буду домагатися встановлення
справедливих тарифів на
житлово-комунальні послуги.
Зроблю процес отримання пенсії
за інвалідністю максимально про-

зорим і простим. Люди з обмеженими можливостями не повинні
страждати від хабарництва і бюрократії медичних комісій.
10. Підтримуватиму державні або
приватні програми, спрямовані на
задоволення нагальних потреб
малозабезпечених громадян, якот, соціальні магазини, аптеки та
служби. Допомагати людям – завдання для громади, політикуму
та бізнесу.
11. Полегшу можливість отримання
субсидій для тих сімей, дохід яких
не перевищує прожиткового мінімуму. І навпаки, зробити жорсткішим контроль за оплатою комунальних платежів заможними
людьми. Соціальна справедливість починається із свого під’їзду.
12. Забезпечу введення громадського
контролю за діяльністю міліції у
місті.
13. Гарантую особисте втручання у ті
судові рішення, які мають ознаки
хабарництва.
Дата Підпис

Передвиборна програма кандидата у депутати в одномандатному
виборчому окрузі № 90 Пензарєва Олексія Яковича
Моя мета – це щасливе майбутнє Білої Церкви – міста добра, комфортного для життя, в якому зручно працювати, навчатися та відпочивати.
Задля цього необхідно сприяти розвитку різних сфер життя мешканців, інфраструктури та галузей господарства.
Виступаю за надання безкоштовної
юридичної допомоги та консультацій
громадянам по питанням, що стосуються сфери захисту прав споживачів
за рахунок ефективної роботи очолюваного мною «Центру з питань захисту прав споживачів».
Основними напрямками передвиборчої програми є:

• юридична допомога малозабезпеченим верствам населення, зокрема сприяння у відстоюванні у
Європейських інстанціях законних
прав, пов’язаних з перерахунком
та доплатою до пенсії відповідно
до Законів України «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про соціальний захист дітей війни»;
• контроль за ефективним використанням бюджетних та позабюджетних коштів, комунальної
власності, земельних та інших ресурсів;

• сприяння діяльності дитячих,
шкільних, учбових закладів,
науково-просвітницьких та молодіжних організацій;
• забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;
• охорона довкілля та раціональне
використання природних ресурсів. Очистка річки Рось – є першочерговим та пріоритетним завданням на найближчі роки;
• охорона культурного спадку міста
та захист історичного центру;
• сприяння розширенню туристичного потенціалу міста за рахунок

розвитку інфраструктури європейського рівня;
Пріоритетним напрямком для
розвитку туристичного потенціалу
має стати залучення інвестицій та
компаній для розвитку туристичних
можливостей міста, розробка проектів будівництва рекреаційнорозважальних і спортивнооздоровчих комплексів.
Я впевнений, що разом ми зробимо
наше місто чистим, зеленим, комфортним, перспективним і туристично привабливим.
01 серпня 2012 року О.Я. Пензарєв
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 90
Зубарєва Василя Яковича
«Роби українське, купуй українське,
захищай українське, – бо це твоє!» Це
реальний механізм, який дозволить
Україні якнайшвидше вийти з економічної та політичної кризи, відродити
економіку, відновити повагу до держави і влади та домогтися зростання
добробуту українського народу. Роби
та купуй українське — шлях економічного розвитку України!
Українська економіка потребує структурних реформ, щоб виробництво мог
ло наповнити внутрішній ринок якісними товарами за помірною ціною, забезпечити експорт конкурентоздатної
продукції, створити умови максимального сприяння малим і середнім підприємцям, оскільки саме ці люди, а не
держава, створюють робочі місця, гарантують добробут своїх родин та най
маних працівників, створюють основу
сильної демократичної держави. Задля
досягнення цієї мети необхідно:
1. Сприяти розвитку українського виробництва шляхом: обов’язкової
пріоритетної закупівлі державними підприємствами та установами
продукції українських товарови-

робників; створення можливостей
для їх довгострокового кредитування; просування української
продукції, у першу чергу готової, –
з високим рівнем доданої вартості, – на світових ринках.
2. Обмежити зростання цін через:
підвищення ефективності енергоі ресурсозбереження українських
товаровиробників; запобігання
зловживанню монопольним становищем природних монополістів, забезпечення максимальних
умов сприяння здоровій ринковій
конкуренції.
3. Вирішити проблеми безробіття
через: максимальне бюджетне,
податкове, кредитне стимулювання внутрішнього виробництва та
попиту на українські товари задля
пожвавлення економіки і швидшого виходу з кризи; створення
умов для розвитку малого і середнього бізнесу, що дає робочі місця; забезпечення стимулюючої
функції податків; зниження податкового тиску; реформування механізму адміністрування та кон

тролю за відшкодуванням податку
на додану вартість; забезпечення
сталості податкової системи, коли
будь-яка зміна обсягу та умов
сплати податків відбуватиметься
не частіше, ніж раз на п’ять років;
зміну умов подання звітності та
оподаткування малих підприємств із запровадженням для них
правил подання звітності один раз
на рік та сплату податків не частіше двох разів на рік.
4. Реформувати енергетичну галузь
та максимально сприяти енергозбереженню як найважливішій
складовій всієї економічної політики держави, що передбачає відмову від неефективного бюджетного
та перехресного субсидування в
паливно-енергетичному комплексі, спрямування бюджетних коштів
на адресну грошову допомогу соціально незахищеним верствам
населення та фінансування модернізації енергетичних підприємств,
житлово-комунальної сфери.
5. Забезпечити професійне управління державною власністю та

приватизацію неефективних державних підприємств, окрім стратегічних, що пов’язані із гарантуванням національної безпеки.
6. Гарантувати прозорість, ощадність, ефективність, адекватність
управління бюджетними коштами, що передбачає; дотримання
принципу збалансованості, коли
витрати відповідають доходам;
відкритість вичерпної інформації
щодо всіх доходів та витрат державного та місцевих бюджетів;
закупівлю товарів та послуг за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно на відкритій тендерній основі; розрахунок місцевих бюджетів та обсягів
міжбюджетних трансфертів на
формульній основі, яка змінюватиметься не частіше одного разу
на п’ять років; прив’язку конкретної податкової бази, зокрема податку на нерухомість, до наповнення місцевих бюджетів з метою фінансового забезпечення
функцій органів місцевого самоврядування.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України по виборчому округу №90
АДВЕНИ ОЛЕКСІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
20 років, що минули з часу відмови
від соціалістичних завоювань, переходу на капіталістичний шлях, показали згубність цього вибору. Замість задекларованої незалежності Україна
опинилася в залежності від держав
«золотого мільярда» і міжнародних
фінансових структур, замість проголошених свободи і демократії отримала диктатуру кримінальноолігархічних кланів, замість економічного росту і матеріальних достатків –
руйнування практично всіх галузей
народного господарства і масове зубожіння населення, замість духовності – моральне виродження і деградацію. Наша держава все більше
занурюється в кризу, остаточно вбиваючи надії українців на гідне життя і
справедливу владу.
Комуністична партія України пропонує реальну програму виходу з кризи.
У разі свого обрання, у складі фракції
Компартії України, разом з товаришами по партії буду боротися за побудову держави, що забезпечить реалізацію інтересів більшості своїх громадян – трудящих.
Задля цього на законодавчому рівні
потрібно:
• Реформувати систему влади. Влада повинна належати радам тру-

•

•

•
•

•

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

із них, хто підтримує функціонування та розвиток соціальнопобутової інфраструктури;
• Через референдум надати ро
сійській мові статус другої державної;
• Забезпечити вступ України до Євразійського економічного союзу,
Єдиного економічного простору,
Митного союзу;
• Забезпечити конституційне право
громадян на безкоштовну охорону здоров’я та освіту.
Для захисту інтересів жителів міста
Біла Церківа, вважаю за необхідне
зробити наступне:
• Забезпечити захист прав жителів
Київської області у місті Києві, як
обласному центрі. Селяни області
повинні мати гарантовану можливість реалізувати свою продукцію
на ринках столиці;
• Сприяти відновленню роботи промислових підприємств у місті Біла
Церква;
• Не допускати розміщення на територіях, що входять до округу,
екологічно небезпечних підприємств;
• Провести інвентаризацію земель
міст і районів, що входять до округу. Скасувати незаконні рішення

•

•

•

•

•

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

Настав час змін!
Час повернути те, що у нас забрали
підлістю і обманом!
ЧАС ПОВЕРНУТИ КРАЇНУ НАРОДУ!
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА
В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ПО ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 91
ТОКАРЯ ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА
Як представник нового покоління, вважаю, що прийшов час для відродження України шляхом зміцнення та реалізації потенціалу країни: промислового,
сільськогосподарського, науковотехнічного, трудового, який в значній
мірі був втрачений за останні роки.
Розуміючи свою відповідальність перед виборцями округу № 91 та їх сподівання і очікування, у разі обрання
мене народним депутатом України,
обіцяю спрямувати свої зусилля на вирішення тих проблем округу, з якими
громадяни залишаються наодинці.
Практично 100 % дорослого населення постійно відчувають так звані
«акти несправедливості» з надзвичайно високим рівнем соціальної не-

справедливості по відношенню до
них зі сторони владних структур, інститутів надання різноманітних послуг, сфери торгівлі.
Безумовно, відродження та модернізація країни – це справа не одного
дня, а довгострокова державна стратегія. Основним засобом реалізації
зміцнення потенціалу нашої країни є
створення необхідних умов для прояву творчої, підприємницької ініціативи працездатних громадян та представників малого і середнього бізнесу.
Створення умов економічного росту,
розвиток науки, культури, освіти, реформування системи охорони
здоров’я, спрощення системи оподаткування, підтримка молоді, забез-

печення конституційних прав людини
є запорукою відродження нашої країни та розбудови громадянського суспільства.
У разі висловлення мені довіри виборцями округу № 91 запевняю, що
зроблю все від мене залежне щодо:
• отримання державних актів на
право власності земельних ділянок їх господарями;
• зменшення податкового навантаження для малого бізнесу;
• відродження підприємств, створення нових робочих місць та вирішення проблеми зайнятості населення;
• розроблення та прийняття законів, які б покращили інвестицій-

ний клімат в Україні;
• вирішення екологічних проблем
округу;
• запровадження соціальних та
спортивних програм для розвитку
та підтримки молоді;
• вдосконалення пенсійної системи,
підвищення пенсій та соціальних
виплат пенсіонерам та іншим верствам населення.
Шановні виборці! Я готовий реалізувати разом з Вами Ваші побажання та
пропозиції. Відродимо нашу неньку
Україну разом!
З повагою Валерій Токар
«11» серпня 2012 року В.О. Токар

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 91
Легуна Віктора Трохимовича
Я, Легун Віктор Трохимович, виступаю
за всесторонній розвиток округу №91,
за те, щоб він став освітнім, спортивним
і туристичним центром Київської області. Щоб його прикрасами стали затишні
алеї, облаштовані дитячі спортивні майданчики, тенісні корти і басейни.
Я впевнений, що виборці, які підтримають мене, будуть задоволені:

• відкриттям громадських артезіанських бюветів;
• наведеним порядком стихійної
торгівлі на ринках;
• облаштуванням міських вбиралень;
• створенням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
• вирішенням питань організації

дозвілля дітей та молоді;
• перенесенням навчальних центрів із Києва до округу;
• забезпеченням працевлаштування випускників середніх спеціальних закладів, робітничих спеціальностей;
• гідною заробітною платнею для
педагогів та лікарів;

• наданням громаді швидкої медичної допомоги;
• будівництвом санітарнооздоровчих комплексів;
• соціальним захистом населення.
У ваших руках – моя передвиборча
програма, моє бачення розвитку нашого округу. Читайте. Розмірковуйте.
Обирайте.
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Передвиборча програма кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 91
Кравченка Василя Віталійовича
1. Високопрофесійна, загальнодоступна та безкоштовна медицина
на усіх рівнях.
2. Не декларування, а реальне, дійсне забезпечення дітей, ветеранів
та пенсіонерів безкоштовними
медикаментами.
3. Відновлення державної мережі
аптек.

4. Боротьба з корупцією як у медичній галузі так і у державі.
5. Гідна заробітна плата як медикам,
освітянам, так і іншим категоріям
населення.
6. Належний соціальний захист та
гідна пенсія пенсіонерам.
7. Підтримка молоді та розвиток

спорту і туризму, молодіжне кредитування.
8. Соціальна рівність громадян.
9. Створення належних умов та підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.
10. Відродження села, створення робочих місць для жителів села.
Кожне село – це маленьке місто.

11. Доступність до депутата Верхов
ної Ради. Щоб кожен житель села
міг особисто звернутись, до мене,
як депутата Верховної Ради та головного лікаря району і вирішив
свою проблему.
Мій особистий телефон:
067-405-82-50.

Передвиборча програма кандидата у народні депутати
до Верховної Ради України
Бойка Віктора Григоровича
1. Добиватися створення демократичної парламентської більшості
для плідної законотворчої діяльності.
2. Впроваджувати адміністративну
реформу заради чіткого розподілу
повноважень усіх гілок влади, відповідальності її перед народом,
підвищення ролі органів місцевого самоврядування.
3. Сприяти прийняттю першочергових законів – про пенсійне забезпечення, охорону здоров’я, судоустрій та зменшення податків.
4. Продовжувати реформування на
селі, домагатися підвищення

орендної плати за землю; забезпечувати поєднання аграрного,
промислового та фінансового секторів у ефективну господарську
інфраструктуру, утворення земельного банку, доступності кредитів, розвитку переробного
комплексу сільгосппродукції.
5. Підтримувати економічне партнерство з Росією та країнами СНД.
6. Захищати вітчизняного товаровиробника, сприяти розвитку внутрішнього ринку.
7. Добиватися збалансованої цінової
політики, державного регулювання цін на товари і послуги.

8. Домагатися підвищення пенсій,
які б залежали від стажу роботи,
умов праці, зарплати, та відповідали б прожитковому рівню.
9. Стояти на захисті прав ветеранів
війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей. Зроблю все для
спрощення процедури отримання
субсидій.
10. Рішуче боротися із заборгованістю та несвоєчасною виплатою заробітної плати. Це – ганьба керівникам підприємств та виконавчій
владі. Для захисту Вашого конституційного права буду домагатися
звільнення таких керівників та

притягнення їх до кримінальної
відповідальності.
11. Сприяти поверненню грошових
заощаджень, їх реструктуризації,
включаючи розрахунки за комунальні та соціальні послуги, прид
бання товарів.
Мій особистий телефон:
(093)361-40-63
Всі питання вирішуватиму, виходячи з
головного – інтересів громадян.
Впевнений, разом ми зможемо і далі
досягати реальних результатів в оздоровленні економіки округу, підвищенні добробуту людей!
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ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД
ВО «БАТЬКІВЩИНА» ПО МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ №96
Я, Світовенко Віктор Вікторович, підтримую встановлення влади народу
над Президентом і депутатами через
закони про імпічмент президента
Януковича та закон про відкликання
народного депутата, якщо останній
не виконує своїх зобов’язань.
Усвідомлюючи свою відповідальність
перед Українським народом і
Об’єднаною опозицією «Батьківщина», беру на себе такі зобов’язання:
1. Вступити до фракції Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» у Верхов
ній Раді VII скликання та не виходити з неї протягом дії мандату,
наданого мені виборцем.
2. Голосувати лише особисто, підтримати закон про кримінальну
відповідальність за голосування
картками інших депутатів.
3. Особисто проголосувати за закони, спрямовані на виконання Програми Об’єднаної опозиції, зокрема за закон про процедуру імпічменту, за імпічмент Януковича та
за закон про відкликання народного депутата.
4. Дбати про свою людську і політичну репутацію, публікувати у ЗМІ
регулярно, раз на рік, свою декларацію про доходи та видатки.
У разі невиконання цих зобов’язань
присягаюся написати заяву про скла-

дання депутатських повноважень.
Я йду у депутати, щоб сприяти встановленню принципів, які запропонувала Об’єднана опозиція: Справедлива держава, Чесна влада, Гідне
життя.
Я зроблю все від мене залежне, щоб
звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, усіх політичних в’язнів, припинити політичні репресії.
Кожен громадянин країни достойний
гідного життя. Тому я підтримую Програму стимулювання економіки
Об’єднаної опозиції.
Людина має отримувати зарплату,
яка відповідає сучасним потребам: прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата будуть доведені до 2400 грн., зарплата бюджетників буде збільшена щонайменше вдвічі.
Будуть встановлені однакові правила
нарахування пенсій для всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде
залежати від трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.
Ми гарантуємо усім доступність до
якісної, сучасної освіти, встановимо
законом обсяг медичних послуг, які
надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно
бути багатих посадовців, їх пільги будуть скасовані, а витрати на утриман-

ня органів влади будуть скорочені
удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати
їх. На посади суддів мають прийти
молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене.
Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації,
здійснених нинішньою владою.
Я зроблю все можливе для захисту
української мови як основи державності. Я бачу Україну повноправним
членом Європейської спільноти і працюватиму для цього.
Я беру на себе зобов’язання перед
своїми земляками домогтися:
В ЦІЛОМУ ПО ОКРУГУ:
1. Залучення інвесторів, розвитку
інфраструктури побутового обслуговування, тим самим створення
нових робочих місць
2. Забезпечення матеріально-техніч
ної бази навчальних закладів
3. Забезпечення транспортного сполучення, покращання якості доріг
4. Організація відпочинку для молоді

5. Закупівлі обладнання для ферм,
підвищення кваліфікації робітників за новітніми технологіями
6. Побудови будинків побуту: прання, хімчистка, ремонт одягу
В БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ:
1. Будівництва житла для молоді;
2. Створення єдиного реєстру скважин та джерел питної води
В ВОЛОДАРСЬКОМУ РАЙОНІ:
1. Будівництва автостанції та стоянки
для таксі у смт Володарка.
В СТАВИЩЕНСЬКОМУ РАЙОНІ
1. Завершення в районі будівництва
полігону з утилізації твердих побутових відходів та проведення
рекультивації діючого сміттєзвалища.
В ТАРАЩАНСЬКОМУ РАЙОНІ
1. Добудова Лісовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
2. Проведення ревізії очисних споруд міста Тараща
В ТЕТІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
1. Будівництво нових дитячих майданчиків;
2. Вирішення питання щодо покращання водопостачання

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
Бондаря Богдана Анатолійовича
Шановні виборці!
Я, Бондар Богдан Анатолійович – молода, енергійна людина, яка прагне
зберегти українське село для його
жителів, для людей, які відстоювали
його віками, боролися за його незалежність, для молоді, від якої залежить зростання і процвітання нашої
держави.
Я йду на вибори з чистим сумлінням,
бажаючи допомогти людям.
Моя мета – життя без політичних,
економічних, соціальних, екологічних
та гуманітарних катастроф.
Досягнення цієї мети я вбачаю через
гармонізацію стосунків людини з
природою, а влади з народом у всіх
сферах суспільного життя.
Моя чітка життєва позиція та непохитний моральний обов’язок полягає
у захисті інтересів громадян. Саме
для цього вбачаю робити все від
мене залежне для покращання їх соціального і медичного обслуговуван-

ня, виплати достойних пенсій, збереження пільг.
Як народний депутат України підтримаю:
• першочерговий розгляд і затвердження Верховною Радою «Чорнобильського кодексу України»,
який об’єднає та удосконалить усі
ті законодавчі акти, які стосуються
аварії на Чорнобильській АЕС і ліквідації її наслідків, що дозволить
одночасно й остаточно вирішити
проблеми соціального захисту людей, постраждалих від неї;
• мораторій на будь-які рішення,
пов’язані з позбавленням соціальних пільг тих верств громадян, які
мають їх у якості компенсації за
втрату здоров’я, гідну працю та
ратний подвиг, або з народження
потребують підтримки держави;
• створення належної законодавчої
та економічної бази по запровадженню гарантій у заробітній пла-

•

•

•

•

•

ті, які б відповідали світовим стандартам;
жорстку прив’язку трудових пенсій до рівня реального «прожиткового мінімуму» та забезпечення
поступового їх підвищення;
розробку та реалізацію Національної програми захисту материнства і дитинства;
реформування державної системи
опіки і опікунства та усиновлення,
забезпечення правового захисту
дітей-сиріт, викорінення таких ганебних явищ в українському суспільстві, як дитяча безпритульність, бродяжництво, злочинність
розробку та затвердження комплексної програми екологічної реабілітації зон, постраждалих від
Чорнобильської катастрофи;
взяття під постійний громадський
контроль будівництво об’єкту
«Укриття» четвертого енергоблоку
ЧАЕС.

• удосконалення земельних та майнових відносин на основі нового
Земельного кодексу, забезпечення стабільної виплати орендної
плати власникам земельних паїв;
• підвищення станартів медичного
обслуговування, захисту материнства, збереження мережі закладів
охорони здоров’я на селі, зміцнення сільських лікарень та фельд
шерсько-акушерських пунктів,
збільшення фінансування медичних закладів з бюджетів всіх рівнів;
Не шкодуватиму сил, знань і
здоров’я, щоб виконати взяті на себе
зобов’язання, постійно допомагати
Вам заради нашого спільного добробуту.
Я ніколи не давав нереальних обіцянок, щоб сподобатися вам сьогодні і
забути про них після виборів.
Здорова, щаслива, заможна людина – Багата, єдина і вільна країна.
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ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України по виборчому округу № 92
Малявського Леоніда Володимировича
Шановні співвітчизники, я Малявський Леонід Володимирович, вважаю що наша країна потребує знач
них змін в парламенті. І тому я, балотуюсь кандидатом в депутати до Верховної Ради України. Сподіваючись на
вашу підтримку, я хочу запевнити що
всі мої дії будуть направлені лише не
покращання життя людей.
Пропоную до вашої уваги декілька
основних напрямків моєї роботи.
В області науки:
• збільшення обсягу фінансування
наукових досліджень відповідно
до європейських стандартів;
• впровадження реального механізму захисту прав інтелектуальної
власності;

• створення умов для активізації
наукової та науково-технічної діяльності у приватному секторі
економіки;
В області освіти:
• Держава має забезпечити рівний
доступ до високоякісної загальної
середньої освіти, що передбачає
випереджальне зростання заробітної плати працівників освіти;
• розроблення сучасних навчальних
програм та їх українознавче
наповнення.
В області культурного розвитку суспільства:
• розроблення проекту Закону
України «Про культуру», передбачивши визначення правових за-

сад діяльності у сфері культури,
механізм регулювання суспільних
відносин, пов’язаних із створенням, використанням, поширенням і збереженням культурних
цінностей.
В області екології:
• забезпечимо чистою питною водою населення;
• відновити екосистеми забруднених територій, запровадивши
жорсткий контроль над екологічно небезпечними виробництвами.
Моє основне правило – робити людям добро. Я знаю місцеві проблеми
і шляхи їх вирішення. Я категорично
проти непорядності й байдужості,

бездіяльності й пустого базікання,
брехні і чванства, некомпетентності й
непрофесіоналізму. У разі обрання
мене депутатом Верховної Ради, працюватиму над реалізацією життєво
важливих проблем нашого регіону,
будівництвом житла, відновленням
роботи існуючих підприємств та створенням нових робочих місць, розробкою місцевих ресурсів, організацією спонсорської та шефської допомоги, зміцненням матеріальної бази і
розвитком охорони здоров’я, освіти,
науки, культури, здійсненням соціального захисту населення. Я знаю
місцеві проблеми і шляхи їх вирішення. Давайте разом вирішувати долю
нашого регіону і держави в цілому.

Передвиборча програма
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 92
Філіпчука Дмитра Васильовича
Справедливість переможе!
Нас дедалі більше зневажають на нашій власній землі. Некомпетентна та
недобросовісна влада знущається з
пенсіонерів, інвалідів, працівників
бюджетної сфери, селян, фермерів та
підприємців. Нам розповідають казки про «покращання вже сьогодні», а
тим часом набивають кишені народним майном. Малий та середній бізнес потерпає від чиновницького свавілля та відвертих поборів.
Я це знаю не з чуток, а з власного
життєвого досвіду та досвіду громадської роботи на Київщині. Я народився у сусідній Вінницькій області. Батько все життя тяжко працював машиністом, а мати втратила здоров’я на
шкідливому виробництві. Їхнє важке
життя нічим не відрізняється від життя мільйонів ошуканих і зраджених
українців. Батьки з дитинства призвичаїли мене до праці. Я відслужив
строкову службу в армії, поїхав на заробітки до Росії, але мріяв повернутися до своєї Батьківщини. Бачив і
злидні, і несправедливість. Саме
вони і моє прагнення змінити життя в
Україні надихнули мене на боротьбу.
Зараз багато людей ідуть за правдою
до мене як до депутата районної

ради та правозахисника. Бог дав мені
силу та змогу допомогти тисячам
моїх земляків, мешканців Київщини,
яка стала для мене другою малою
Батьківщиною. Людям, які роками не
могли отримати держакти на землю – їх видачі та присвоєння кадастрових номерів. Пайовикам – плати
та підвищення відсотків за паї. «Дітям
війни» – прискорити оформлення
соцдопомоги.
Але на районному рівні дуже важко
дати відсіч корупціонерам, зупинити
антинародні закони, ініціювати підвищення пенсій та зарплат. Тому я
прошу Вас підтримати мене як Вашого кандидата в депутати до Верховної
Ради України.
Як представник Київщини у парламенті я зобов’язуюсь ініціювати зміни до законодавства України за такими напрямами, як:
• підвищення пенсій та зарплат;
• відновлення соціальних виплат
«дітям війни», «чорнобильцям»
та «афганцям»;
• неможливість відчуження лісових
угідь та водних ресурсів у громади;
• заборону закриття навчальних та
медичних закладів у сільській місцевості;

• виключне право держави на купівлю землі у населення за справедливими цінами;
• виділення у достатньому обсязі
фінансування соцсфери села;
• статус української мови як єдиної
державної;
• захист та безкоштовна юридична
допомога всім, хто потерпає від
свавілля влади;
• створення робочих місць шляхом
залучення інвесторів;
• збільшення виплат по земельних
паях мінімум до 5 %, їх регулярну
виплату;
• повернення ставків та лісів до
власності громад;
• 100 % газифікацію сіл;
• ремонт автошляхів;
• визначення маршруту руху громадського транспорту та «маршруток», а також дотримання умов
перевезення відповідно до правил та побажань пасажирів;
• контроль над використанням у
АПК отрутохімікатів, шкідливих
для людей та свійських тварин;
• своєчасне вивезення сміття, ліквідацію всіх стихійних сміттєзвалищ;
• забезпечення прав населення на

рибну ловлю у місцевих водой
мах;
• вирішення інших життєво важливих питань.
У якості народного депутата України я
докладу всіх зусиль, щоб захистити
ваші права та інтереси! Саме для цього в кожному районному центрі на постійній основі будуть працювати мої
громадські приймальні, де до мене
зможе звернутись кожен, хто потребує захисту, поради або допомоги. В
такий спосіб я вдало працюю на території Сквирського району і вже захистив права та інтереси понад півтори
тисячі сквирян та сільських громад.
Разом ми поборемо негідників, що
грабують та нищать власний народ.
Рядки нашого гімну «Душу й тіло ми
положим за нашу свободу» для мене –
не просто слова, а особистий девіз. Я
дійсно готовий віддати життя за те,
щоб Україна стала сильною і шанованою державою, де перед законом всі
рівні, і де кожен має можливість реалізувати себе. Я прагну кожен день прожити так щоб моя мета здійснилась, я
вірю що справедливість переможе!
Щиро Ваш,
Дмитро Філіпчук
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Передвиборча програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 92
Радамовського Миколи Миколайовича
Моя мета як представника виборчого
округу у Верховній Раді України – це
подальша разбудова нашої держави,
зміцнення її економіки в процесі подолання багаторічної економічної
кризи заради забезпечення благополуччя України та кожного громадянина зокрема.
Заради того, щоб бути людиною, а не
перетворюватися на холопа, заради
порятунку наших батьків, дітей та
онуків, варто продовжити боротьбу з
ганебними діями представників влади, повстати проти жалюгідного стану, в якому опинились народ та держава.
Надалі нас також чекає нелегкий
шлях творення себе і своєї країни,
творення такої держави, в якій можна жити з гідністю.
В мене є життєвий досвід, є сила волі
для боротьби з чиновницьким свавіллям, з корупцією на усіх щаблях влади, а також є потужна команда однодумців.
Головним вважаю в роботі депутата:
підвищення життєвого рівня громадян, економічна стабільність, консолі-

дація політичних сил суспільства, посилення ролі і повноважень регіонів.
З цією метою буду:
Добиватися створення демократичної парламентської більшості для
плідної законотворчої діяльності.
Впроваджувати адміністративну реформу заради чіткого розподілу пов
новажень усіх гілок влади, відповідальності її перед народом, підвищення ролі органів місцевого самоврядування.
Сприяти прийняттю першочергових
законів, які мають діяти, в першу чергу в інтересах народу України і держави в цілому.
Добиватися збалансованої цінової
політики, державного регулювання
цін на товари і послуги.
Домагатися підвищення пенсій, які б
залежали від стажу роботи, умов праці, зарплати та відповідали б прожитковому рівню.
Стояти на захисті прав ветеранів вій
ни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, ліквідаторів на ЧАЕС. Зроблю
все для спрощення процедури отримання субсидій.

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

розвитку страхової медицини, створення амбулаторій сімейного лікаря. Пільгове забезпечення інвалідів ліками.
Заборона на підвищення цін на комунальні послуги, тарифи, цін на електроенергію.
Зміцнення матеріальної бази шкіл та
дошкільних закладів, факультету безкоштовної довузівської підготовки,
відкриття комп’ютерних класів.
Підвищення професійного рівня кад
рів правоохоронних органів з метою
посилення боротьби зі злочинністю
та корупцією.
Підвищення ефективності роботи органів міліції на місцях, особливо з
профілактики злочинності серед неповнолітніх, у боротьбі з відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому середовищі.
Обіцяю, що в разі обрання мене до
парламенту, докладу усіх зусиль для
того, щоб Україна стала правовою державою, економічно міцною та багатшою, а її громадяни – заможнішими.
« ____ » серпня 2012 року
Радамовський М.М.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
по одномандатному виборчому округу №92
Ушинського Олександра Євгеновича
Вибори народних депутатів України –
це черговий шанс кардинально змінити злиденне, безправне та малоперспективне життя українців на заможне, з Європейськими пріоритетами життєдіяльності і принципами
верховенства права.
Глибоко усвідомлюючи свою відповідальність перед народом України та
виборцями округу, зважаючи на складну політичну, економічну та соціальну
політику в державі, маючи великий
життєвий, професійний, громадський
та політичний досвід, в новообраному
парламенті пріоритетними напрямами
моєї депутатської діяльності будуть:
Закон про відкликання народного депутата.
Закон про зняття депутатської недоторканності.
Закон про референдум.
На якісно новому рівні прийняти податковий кодекс, який повинен стимулювати розвиток підприємницької
ініціативи.
Реформування національного банку.
Робота НБУ повинна бути прозорою,
ставка рефінансування відповідати
європейським стандартам. Формування бюджету повинно бути з рівня

району, а його використання прозорим та публічним.
В гуманітарній сфері:
Повернення у паспорт громадянина
України графи «НАЦІОНАЛЬНІСТЬ».
Скасування сумнозвісного Закону
України «Про регіональні мови».
Виконання Указів трьох попередніх
Президентів України «Про ліквідацію
тоталітарної символіки і топоніміки».
Поважаю християнські цінності та виступаю за міжконфесійне порозуміння.
В соціальній сфері:
Забезпечити пріоритетність спрямування бюджетних коштів на потреби
сільських жителів у сфері охорони
здоров’я, шкільного та дошкільного
навчання, розвитку інфраструктури.
Підтримка сільської молоді з наданням довгострокових і безвідсоткових
кредитів на навчання та молодіжне
будівництво.
Відновлення роботи в кожному селі
закритих шкіл, дитячих садків, клубів,
фельдшерсько–акушерських пунктів.
Забезпечення достойної пенсії та соціальної допомоги дітям війни, інвалідам та пенсіонерам всіх категорій.
Продовження газифікації сільських
населених пунктів.

Безоплатність дитячих клубів та спортивних шкіл.
В освітній сфері:
Повернення до 10-річної освіти в середній школі з п’ятибальною системою оцінки знань.
Скасування шкільних програм, де замовчується чи перекручується історична правда про становлення України як держави, нації, з її духовною та
культурною спадщиною.
Заробітна плата вчителя та медичного працівника на селі повинна бути
на рівні столиці.
Підключення кожної школи до мережі інтернет.
В сільському господарстві:
Прикладу максимум зусиль, щоб на
законодавчому рівні збільшити
орендну плату за землю сільськогосподарського призначення її орендарями у п’ять разів, та першочергового
права власника земельного паю самому встановлювати термін оренди.
Сприятиму всебічному розвитку підсобних селянських господарств, які є
джерелом виживання на селі.
Впроваджувати у сільськогосподарське виробництво новітні технології
та інвестиційні проекти.

Сприяти залученню інвестицій для
системи сервісного обслуговування
сільськогосподарських утворень всіх
форм власності.
В екологічній сфері:
Змусити правоохоронні та природоохоронні органи розслідувати факти
незаконної та злочинної утилізації та
зберігання пестицидів колишніх колгоспів та спілок селян, а також звернути увагу на незадовільний стан із
зберіганням та переробкою побутових відходів.
Залучати інвестиції для запровадження сучасних технологій з переробки
та утилізації побутових та промислових відходів.
Впроваджувати енергозберігаючі технології.
Ставлю за мету зберегти та належним чином впорядкувати береги перлини Київщини – річки Рось, – її притоки, ставки та водосховища.
Як народний депутат України захищатиму інтереси своїх виборців у виконавчих та законодавчих органах влади та надаватиму посильну допомогу
в організації та удосконаленні місцевого самоврядування.
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Передвиборна програма кандидата у народнi депутати України
від партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 92 одномандатному виборчому округу
Канюри Олександра Андрійовича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів.
Я, як лікар, добре знаю рівень корумпованості органів охорони здоров’я,
проблеми забезпечення людей медичними послугами.
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників стримують розвиток і Київщини, і країни загалом.
Відсутність робочих місць з гідною заробітною платою змушує жителів округу їздити на заробітки до Києва. Земля
розкрадається через корупційні схеми,
а місцеві жителі не можуть отримати
передбачені законом ділянки.
Задля зміни ситуації на краще, у
фракції партії УДАР у Верховній Раді
України я вважаю за необхідне спрямувати зусилля на такі напрямки:
І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію.
Звільнити корумпованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців,
суддів і прокурорів.
Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх рівнів –
кошти підуть на розвиток громади, а
не в кишені чиновників.

Запровадити механізми регулярної
звітності влади і відкликання з посад
тих, хто не виправдовує довіри людей.
Запровадити сувору персональну відповідальність державних службовців
за нецільове використання бюджетних коштів.
Скасувати персональні пенсії та чиновницькі пільги.
ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ
ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ
Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий 150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парламентом.
Народне вето та Народний вотум недовіри. Громадяни на референдумі
зможуть скасовувати рішення органів
влади та місцевого самоврядування,
а також відправляти у відставку голову місцевої держадміністрації, керівника міліції і податкової, прокурора,
суддю.
Відкритість земельного кадастру, для
отримання громадянами інформації
про вільні ділянки.
ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць
для молоді на підприємствах та уста-

новах. Справедливе надання молоді
доступного житла.
Реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.
Вирішення питання організації доз
вілля дітей та молоді; відновлення
сільських клубів.
Реалізація програми відродження
історико-культурної спадщини
округу.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ
ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання у громаді. 100% податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на нерухомість будуть залишатися
на місцях. Розподіл інших податків
буде забезпечувати фінансування
всіх потреб громади. Нульова ставка
податку на прибуток – для новостворених підприємств на 3 роки; для
створених на депресивних територіях – на 5 років.
За рахунок цих коштів:
Забезпечити якісні дороги, особливо
в сільській місцевості, та освітлення
доріг.
Збільшити кількість автомобілів
«швидкої допомоги».
Провести реконструкцію систем

водо- та теплопостачання, залучити
для цього інвестиції.
Навести порядок і впорядкувати торгівлю на ринках.
Запровадити контроль за цільовим
використанням сільськогосподарських земель.
V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Гідні доходи. Кожен працюючий, не
економлячи на харчах та одязі, на місячну зарплату зможе купити холодильник або пральну машину; пересічна сім’я протягом 3 років матиме
змогу придбати автомобіль, протягом 10 – житло у місцевості проживання.
Врегулювання на законодавчому рівні проблеми переробки твердих побутових відходів.
Недопущення закриття дільничних лікарень в окрузі та недопущення розформування районних поліклінік.
Забезпечення транспортного сполучення між селами та райцентрами
округу.
Повернення незаконно захопленого
майна громади.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 92 Київської області
СВІТОВЕНКА МАКСИМА ВОЛОДИМИРОВИЧА
Шановні виборці!
Я, Світовенко Максим Володимирович,
маю намір балотуватися на посаду народного депутата України від 92 виборчого округу. Я не представляю жодної
політичної сили, я виступаю від імені
усіх мешканців виборчого округу, незалежно від їхніх політичних симпатій.
Моя політична програма діяльності в
якості народного депутата України
від 92 виборчого округу складається
з наступних кроків:

1. Підтримати українського товаровиробника шляхом встановлення
пільг щодо оподаткування та
зменшення нарахувань на фонд
заробітної плати
2. Розвивати сільські регіони за
рахунок підтримки українського
сільгоспвиробника. Для цього
звільнити від сплати ПДВ агропромислові підприємства, колективні
господарства, а також фермерські
господарства.

3. Підняти престиж освіти – встановити значні добавки до зарплати
освітянам в залежності від стажу
роботи, надати пільги підприємствам, що згодні самостійно оплачувати навчання своїх працівників
4. Не допустити підняття пенсійного
віку
5. У галузі зовнішньої політики підтримувати прямування України до
Європейського Союзу
Шановні виборці! У разі мого обран-

ня до Верховної Ради я маю намір організувати постійно діючу систему
громадських приймалень, де буде почутий кожен, незалежно від того чи
проголосував він за мене. Я вважаю
себе представником усього округу та
зобов’язуюсь звітувати про свою роботу та виконувати ваші накази!
кандидат у народні депутати України
в 92 виборчому окрузі
4 серпня 2012 року
Світовенко Максим Володимирович
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Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 92 Зєнькова Андрія Володимировича
Шановні співвітчизники!
Я, Зєньков Андрій Володимирович,
вважаю, що Україна потребує реформ, які б здійснювалися в інтересах народу. За 20 років незалежності
влада не змогла забезпечити людям
гідний рівень життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно
виправити!
Тому я вирішив балотуватися до Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихований у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. Ми повинні дати відсіч зажерливим олігархам, які намагаються
провести до Верховної Ради своїх
слухняних маріонеток. До парламенту мають бути обрані чесні та відповідальні політики, які працюватимуть
не для того, щоб набити власного гаманця, а заради добробуту своїх виборців.
Я гарантую, що мої наміри чисті, а
воля до перемоги незламна.
Моя головна мета – європейський рівень життя народу України та безза-

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

ності матеріальної допомоги, монетизації та систематизації всіх пільг.
Необхідно припинити зловживання
чиновників при нарахуванні пенсій та
визначенні розміру соціальних виплат. Пенсії мають бути підвищені до
100 % середньої по країні заробітної
плати, а їх сума повинна встановлюватися відповідно до заслуг людини.
Жінки повинні мати право самостійно обирати, в якому віці йти на пенсію, не втрачаючи при цьому гроші
через зменшення відповідних виплат. Працівники бюджетної сфери
повинні отримувати заробітну плату
на рівні середньої по промисловості,
обов’язково одержувати соціальне
житло, яке переходитиме у їхню власність після 15-річного стажу роботи
на відповідних посадах. Допомога на
дітей має бути збільшена у 2 рази.
Держава має гарантувати безкоштовну та якісну середню освіту, а також
забезпечити всі родини з дітьми місцями у дитячих садочках. Інваліди
повинні мати змогу обирати виробника технічних засобів реабілітації.
Держава має жорстко регулювати
ціни на продукти харчування та ліки
першої необхідності. Сфери науки та

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

ПРОГРАМА
кандидата в депутати Верховної Ради України по виборчому округу №92
Баклаєнка Дмитра Івановича
Головною метою і напрямом своєї діяльності вважаю поліпшення умов
життя та праці людей. Цьому мають
бути підпорядковані дії влади як у
політиці та суспільному житті, так і у
економіці та соціальній сфері.
Суспільство і влада
• Влада має чути людей, відтворювати у своїх діях їхні прагнення і
побажання. Громадяни України
повинні мати можливість контролювати дії влади, беручи тим самим безпосередню участь в
управлінні державою.
• Усі громадяни України мають бути
рівні перед Законом.
• Обов’язок Верховної Ради – на
ділі представляти інтереси виборців. Її першочергове завдання –
створити законодавчу базу для
розвитку держави. Люди віддають депутатам свої голоси, аби
вони представляли їхні інтереси, а
не вирішували вузькополітичні чи
особисті питання.
• Треба дбати про міжнародний авторитет України, самоповагу її громадян, розвивати міжнародне
співробітництво. Важливе місце у
ньому має бути введене найближчим сусідам Росії та іншим краї-

нам СНД. Україна має посісти гідне місце в Європі.
• Потребує зміцнення і підвищення
авторитет органів місцевого самоврядування. Вимагають перегляду
принципи формування державного та місцевих бюджетів на користь останніх, надання більших
прав та управлінських можливостей територіальним громадам.
• До нашого життя мають повернутися такі гасла як «Честь і слава по
праці», відродитися і зміцнюватися українські національні традиції,
шанобливе ставлення і піклування
про людей старшого покоління,
ветеранів війни та праці, мусять
вирішуватися соціальні проблеми
молоді, забезпечуватися широке
залучення її до процесу прийняття
державних рішень.

• прийняття зважених ринкових законів та податкових норм, які б
стимулювали розвиток усіх галузей народного господарства, ініціативу людей, виведення економіки з тіні, подальший розвиток малого та середнього бізнесу;
• удосконалення земельних та майнових відносин, забезпечення стабільної виплати орендної плати
власникам земельних паїв;
• розвитку переробної промисловості;
• дешевого довготермінового кредитування, податкових пільг для
сільськогосподарських товаровиробників, підприємств та фермерів;
• підтримки вітчизняного товаровиробника, захист внутрішнього
ринку;

Економіка і агропромисловий комплекс
Громадяни України повинні мати гідні умови життя та праці. Працездатні – достойно оплачувану роботу, непрацездатні – соціальну підтримку.
Плата за працю має забезпечувати
реальний споживчий кошик, мінімальна пенсія – реальний прожитковий мінімум. У цьому напрямку буду
добиватися:

у соціальному захисті населення:
• забезпечення стабільної зайнятості працездатних людей;
• підвищення рівня прямої соціальної допомоги тим, хто її потребує;
• всебічної підтримки сімейних підприємств;
• відродження гасла «Все краще –
дітям», ліквідацію жебрацтва
дітей;

• реалізацію на державних засадах
цільової підтримки багатодітних
сімей, сімей з дітьми або
батьками-інвалідами, студентських сімей;
• підвищення стандартів медичного
обслуговування, збереження мережі закладів охорони здоров’я
на селі, зміцнення сільських лікарень та фельдшерськоакушерських пунктів, збільшення
фінансування медичних закладів з
бюджетів всіх рівнів;
• розвитку матеріально-техничного
забезпечення сільської школи,
особливо комп’ютеризації, підтримки сільських вчителів;
У разі обрання мене депутатом Верховної Ради, працюватиму над реалізацією життєво важливих проблем
нашого регіону, газифікацією населених пунктів, будівництвом житла, відновленням роботи існуючих підприємств та створенням нових робочих
місць, розробкою місцевих ресурсів,
організацією спонсорської та шефської допомоги, зміцненням матеріальної бази і розвитком охорони
здоров’я, освіти, науки, культури,
здійсненням соціального захисту населення.
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Безверхої Юлії Михайлівни
Я, Безверха Юлія Михайлівна, як кандидат у депутати до Верховної Ради
України, якщо виборці округу висловлять мені довіру і оберуть депутатом
Верховної Ради України, спрямую всі
зусилля перш за все на вирішення нагальних проблем нашого округу, його
мешканців, а саме:
В окрузі:
• регулярно проводити прийоми
громадян і працювати над реалізацією побажань виборців;
• підвищити студентам стипендію
до прожиткового мінімуму;
• вплинути на поліпшення діяльності комунальних служб міста;
• відстоювати інтереси громадян в
органах внутрішніх справ, проку-

•
•
•

•

•

ратури та судової системи, повернути встановлені судом виплати
та пенсії;
вести рішучу боротьбу з розповсюдженням наркотиків серед населення;
допомагати малозабезпеченим
сім’ям та дітям сиротам;
отримати комплексної матеріальної допомоги пенсіонерам та людям з обмеженими фізичними
можливостями;
поліпшити якість медичного обслуговування та матеріальної бази
лікарень, поліклінік, медичних
пунктах;
створити та впровадити в життя
районних програм підтримки материнства і дитинства, молоді, ін-

валідів, ветеранів, багатодітних сімей, залучення на виконання таких програм бюджетних та позабюджетних коштів.
У Верховній Раді:
• брати активну участь у створенні
та вдосконаленні Законів з розвитку міста та переробної промисловості у сільській місцевості;
• вимагати вдосконалення пенсійної системи, підвищення пенсій та
соціальних виплат пенсіонерам та
іншим верствам населення;
• активно сприяти вдосконаленню
законодавства щодо збільшення
надходжень коштів до місцевих
(районних) бюджетів;
• створити дієздатну законодавчу

базу щодо забезпечення вітчизняних інвестицій у реальне виробництво, що дасть можливість
створити нові робочі місця;
• підтримувати та захищати інтереси округу в органах центральної
влади у м. Києві.
Народний депутат в своїх рішеннях
завжди повинен спиратися на думку
виборців, якомога швидше реагувати
на їх звернення. У разі обрання буду
тісно співпрацювати з органами місцевого самоврядування задля вирішення життєвих питань моїх виборців. Зроблю все від мене залежне,
щоб в їх будинках завжди були тепло,
світло і були впевнені у завтрашньому дні, у майбутньому своїх дітей.

Передвиборна програма кандидата у народні депутати України шляхом самовисування
по 95 виборчому округу
Купраш Ірини Миколаївни
Як кандидат-самовисуванець я виступаю за переродження українського
політикуму на користь українському
народу, в інтересах кожного прошарку суспільства нашої держави та досягнення Україною рівня провідних
країн Європи та світу.
Я є одночасно представником бізнесу
та простого народу, тому розумію, які
процеси відбуваються в економіці країни та суспільстві. Українці прагнуть
змін. Я впевнена, що ці зміни у відсутності хабарів та «відкатів», свавілля
правоохоронців, суддів та податкових
служб; відсутності страху втратити
своє робоче місце та вчасно отримати
пенсію, стипендію або соціальну допомогу; відсутності росту цін при незмінних мізерних доходах. Я декілька разів
відвідувала європейські міста і бажаю
щоб моя країна не просто стала членом ЄС, а й досягла рівня Німеччини,
Франції та Бельгії. В Європі також чиновники розкрадають державне багатство, але обсяг цих крадіжок в тисячі
разів менше ніж в Україні, при цьому
враховуються інтереси кожної людини. Адже розумні люди розуміють, що
з багатої країни зиск всім і людям і чиновникам. В нашій же країні ведеться

гра лише в одні ворота – ворота чинної влади…Брудна гра, де в народу, в
держави забирають бюджетні гроші,
заводи, землі, і навіть вже й зоопарки… В країні, де має бути влада народу, фактично панує влада чиновників
та їхніх сімей… Ця несправедливість
породжує відсутність розвитку Київщини та країни в цілому.
Щоб зміни нарешті відбулися у Верховній Раді я працюватиму в таких
напрямках:
І. ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
Провести звільнення корумпованих
та непрофесійних чиновників, податківців, правоохоронців, суддів і прокурорів.
Скоротити штат чиновників та максимально автоматизувати процес прийняття «державних» рішень.
Оприлюднити дані про доходи і витрати бюджетів всіх рівнів.
Створити механізм жорсткого конт
ролю з боку громадськості за формуванням та використанням державного і місцевого бюджетів.
Створити механізм мотивації державних службовців, який змусить служителів народу якісно та безпристрасно
виконувати свої функціональні

обов’язки, виключаючи кумівство,
родинні зв’язки і т.п.
ІІ. ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
Забезпечити гідні зарплати кожному
працюючому.
Створити умови для розвитку та діяльності малого і середнього підприємництва, підтримку вітчизняного виробника, формування середнього класу.
Знизити ставки і спростити механізм
для пільгового довгострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників.
Підтримати програми енергозбереження і стимулювати розвиток альтернативних джерел енергії.
Реформувати систему охорони
здоров’я.
ІІІ. ПОБУДОВА ДЕРЖАВИ, В ЯКІЙ
ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ
Запровадити народну законодавчу
ініціативу, при якій законопроект,
підтриманий 100 тисячами громадян,
першочергово розглядатиметься парламентом.
Ввести народне вето, при якому громадяни на референдумі зможуть скасовувати рішення органів влади та
місцевого самоврядування.

ІV. СТВОРЕННЯ КРАЇНИ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Стимулювати економічне зростання
Київщини, а саме 100% податку на
доходи фізичних осіб, на землю та
податку на нерухомість будуть залишатися на місцях. За рахунок цих коштів лагодити дороги, будувати дитячі садочки, облаштовувати лікарні,
школи, спортивні заклади.
V. ВДОСКОНАЛЕННЯ КРАЇНИ
ПАТРІОТІВ
Здійснювати широку державну підтримку програми відродження української мови та культури.
Пропагувати етнокультуру, заохочувати молодь проводити вільний час на
спортивних майданчиках, виставках,
що прославляють все українське, у бібліотеках.
Вважаю ключові зміни мають відбутись у корупційних колах нашої країни, які необхідно зруйнувати назавжди. Саме корупція призводить до
нищення економіки України.
Подолавши корупцію, побудуємо
економічно сильну і багату державу,
а отже, й забезпечимо європейський
рівень життя кожному українцю.
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Передвиборча програма
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 95
Шаблієнка Артура Сергійовича
Я прагну того, щоб наша країна не
була слабкою, бідною, не розповзалася на частини, вона не повинна
страждати від технологічної відсталості, від свавілля чиновників, корупції, вона не повинна бути в міжнародній ізоляції.
Я не можу примиритися із залежністю економіки від сировинної
кон’юнктури, небезпечним рівнем
соціальної нерівності, з тим, що у людей виникає відчуття несправедливості при зверненні до державних
установ, до судів або в правоохоронні органи, з бар’єрами для ініціативи
в бізнесі, на державній службі і в громадській діяльності.
Я хочу подолати ці проблеми.
Україна має здійснити справжній прорив, гідний її величі, гідний сили й таланту нашого народу, багатства нашої
культури, цінностей, які скріплюють
єдину й неподільну Україну.
Ми повинні побудувати інноваційну
економіку, зміцнити демократичні інститути та побудувати правову державу. Повинні зростати не просто
прибутки, а якість життя і добробут
українських сімей – у цьому головний
сенс всієї моєї роботи.

Моє бачення
Перше. Модернізація економіки, побудова якісної системи освіти, покращення інвестиційного клімату, заохочення інновацій.
Друге. Стабілізація ситуації, щодо соціальних зобов’язань держави, підвищення рівня зарплат та пенсій, модернізація галузі охорони здоров’я.
Третє. Боротьба з корупційними схемами, в тому числі, підвищення відповідальності за корупційні дії. Встановлення прозорих механізмів державних закупівель. Встановлення
громадського контролю за рішеннями державних службовців. Реформування системи місцевого самоврядування.
Четверте. Розробка дійсно незалежної судової влади, що буде діяти на
основі прозорості, неупередженості
та справедливості. Реформування
системи правоохоронних органів, задля чіткого розмежування сфер відповідальності.
П’яте. Виокремлення та активний
розвиток тих напрямків в економіці,
які зможуть стати локомотивом економіки України. Зокрема, розвиток
туристичної сфери, високоінтелекту-

альних технологій та сфери альтернативної енергетики.
Шосте. Підвищення престижу армії та
флоту України. Переозброєння задля
ефективної допомоги міжнародній
спільноті та партнерам на міжнародній арені захищати мир та спокій в
рамках Організації Об’єднаних Націй.
Сьоме. Підвищення авторитету України на міжнародній арені. Встановлення безвізового режиму з більшістю країн Світу.
Ми маємо покласти край спекуляціям у політичній сфері, замість яких
повинні прийти активні дії в економічній сфері і контроль громадян за
адекватністю зроблених дій.
Своєю програмою я закликаю всіх навести порядок у власному національному домі і створити здорову національну економіку.
Якщо я правильно розумію характер
нашого народу, ми сьогодні сильніше, ніж будь-коли раніше, усвідомлюємо нашу взаємозалежність один
від одного; усвідомлюємо, що не
можна лише брати, треба також і віддавати.
Я знаю. Ми готові і згодні підпорядку-

вати своє життя дисципліні, відкриваючи можливість для дій, націлених
на загальне благо. Це я і хочу запропонувати, запевняючи, що великі цілі
пробудили в мені священне почуття
обов’язку, подібне тому, яке пробуджується під час збройної боротьби.
За надану мені довіру я розплачуся
відвагою і відданістю, що притаманне цьому моменту. Це мінімум того,
що я зобов’язаний зробити для нашої
країни.
Я дивлюся в прийдешні важкі дні, зігрітий теплом національної єдності, з
усвідомленим прагненням повернутися до старих і дорогих моральних
цінностей, з тим задоволенням, яке
приносить суворе виконання боргу.
Не віддамо Україну тим, хто хоче її
розрушити, тим, хто обманює людей,
роздаючи пусті обіцянки, та беручи
нездійсненні зобов’язання. Моя
мета – гарантувати повноцінне і стабільне життя країни. Я не зневірився
в майбутньому основ демократії. Народ України не зазнав невдачі. Україна буде рухатися вперед.
«____» ______________ року
_______________ Шаблієнко А.С.

Передвиборча програма
кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 95
Танцюри Леоніда Олексійовича
1. Реформа бюджетного устрою, зокрема зміна порядку та нормативів податкових надходжень до
бюджетів місцевого рівня.
2. Зменшення рівня корупції за рахунок зменшення фінансування та
скорочення числа контролюючих
органів, комп’ютеризація системи
надання інформаційних та реєстраційних послуг. Розширення
сфери застосування єдиного податку, як умови для розвитку підприємницької діяльності.
3. Збільшення обсягів фінансування сфери охорони здоров’я, під-

вищення рівня сучасного технічного оснащення системи діагностування захворювань: туберкульозу, онкологічних захворювань, цукрового діабету. Забезпечення фінансування видачі
медичних препаратів за пільговими рецептами.
4. Створення комплексної системи
соціального захисту громадян
(пенсіонерів, інвалідів, ветеранів
воєнних дій, сиріт, багатодітних
родин). Соціальні стандарти мають формуватися на економічній
основі, яка забезпечує мінімаль-

ний рівень заробітної плати та мінімальної пенсії в два рази більший ніж той, що існує станом на
1.07.2012 року.
5. Прийняття стратегії розвитку малих міст, селищ, сіл, що має на
меті розширення заповідних зон,
збереження лісопаркових зон,
створення умов для розвитку підприємницької діяльності за місцем проживання.
6. Розроблення та прийняття стратегії соціально-економічного та
культурного розвитку України.

7. Забезпечення однакового рівня
захисту різних форм власності.
8. Незмінний термін позовної давності в суперечках про право власності.
9. Збільшення об’ємів фінансування
навчальних закладів, підвищення
рівня оплати праці вчителів середніх шкіл.
10. Забезпечення професійної зайнятості для молодих спеціалістів.
11. Зміцнення статусу суверенної держави Україна.
________________ Танцюра Л.О.
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Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України на чергових виборах 28 жовтня 2012 року
по одномандатному виборчому округу № 95
Шпаковича Володимира Володимировича
Шановні виборці!
Я виступаю за створення справді народної влади, соціально-орієнтованої
держави й справедливого суспільства.
Для цього нам потрібно створити необхідні умови для системного оновлення суспільних відносин, підвищення дієвості державної влади, забезпечення прогресивного розвитку держави, гідного рівня життя її громадян.
Жорсткий громадський контроль за
використанням бюджетних коштів та
діяльністю посадових осіб всіх рівнів.

Залучити інвесторів та інвестиції,
спрямованих на розвиток інфраструктури міста.
Залучення коштів державного бюджету на реалізацію місцевих програм.
Підтримку громадських ініціатив, які
направлені на покращення благоустрою міста.
Розбудова міста, впровадження новітніх технологій.
Державне фінансування освіти, транспорту, водопостачання, екології.
Реформування енергоспоживання в

комунальній сфері, активне створення енергетичної системи з поновлювальних джерел енергії, а також з переробки технологічних, побутових і
біологічних відходів.
Впровадження соціальних програм
для забезпечення громадян України
доступним житлом.
Збільшення бюджетних витрат на
охорону здоров’я та розвиток системи профілактичної медицини.
Збереження та відновлення лісових і
водних ресурсів.

Створення умов для оздоровлення
навколишнього природного середовища, розбудови сміттєпереробних
підприємств
Жорстких економічних та юридичних
санкцій за забруднення навколишнього середовища.
Заборонити пропаганду насильства,
жорстокості та розпусти, рекламу алкоголю і тютюну на телебаченні.
Сприяння відродженню та при
множенню духовно-культурних цінностей.

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 95
Шпитального Романа Романовича
Я українець. В Україні народилися мої
батьки, я та ростуть мої діти. Я вірю в
майбутнє цієї країни, незалежність
якої виборювали наші діди та прадіди. На нас лежить велика відповідальність за те, щоб не лише її зберегти, а й зробити життя людей щасливим та безпечним, щоб наші діти
зростали здоровими та у достатку.
Моя мета – утвердження та розбудова незалежної та справедливої держави з гідним рівнем життя, чесною
владою, процвітаючим та європейським майбуттям.
Я податківець і знаю, як реформувати
податкову систему, щоб податки працювали на країну.
Свою політичну діяльність у Верховній Раді України я здійснюватиму,
виходячи із таких принципів:
1. Влада та ресурси – самоврядним
громадам.
Закон визначить відсоток від кожного
з державних податків, який напряму
буде спрямований до місцевих бюджетів і жоден київський чиновник
не зможе розпоряджатись цими коштами.
2. Державне управління в руки чесних та освічених.
Країна почне рухатися шляхом швид-

ких змін, коли до влади прийде дійсно нова генерація політиків, не обтяжених радянським минулим.
Пільги, привілеї та недоторканність
народних депутатів, Президента та
суддів повинні бути скасовані.
3. Освіта та здоров’я нації – стратегічне надбання держави.
Неосвічена нація – це деградуюча
нація.
Реалізація у повному обсязі ст. 57 Закону «Про освіту», пенсійне забезпечення педагогів на рівні державних
службовців. Почати відновлювати
систему обов’язкового працевлаштування після закінчення ВНЗ. Вважаю,
що вищий навчальний заклад має надати випускнику декілька варіантів
працевлаштування, з яких молодий
спеціаліст зможе вибрати найбільш
сприятливий.
4. Заможність без олігархії.
Стратегічні галузі економіки та монопольні підприємства мають перебувати у державній власності.
Молодь – майбутнє України
Проблеми молодого покоління мають бути предметом першочергової
уваги з боку держави і суспільства.
Тому в сфері освіти, як і в молодіжній

політиці в цілому, настав час ґрунтовно братися за культурно-освітню та
виховну роботу:
• надання високоякісної освіти, незалежно від рівня заможності родини;
• забезпечення змістовного дозвілля дітей і молоді;
• підтримку талановитої обдарованої молоді;
• надання переваги при вступі до
вищих навчальних закладів дітям
із сільської місцевості.
Кожна молода людина повинна мати
умови для успішного життєвого старту. Це одержання якісної освіти, вільний вибір професії, початок трудової
діяльності, самовдосконалення.
У сфері молодіжної політики необ
хідно:
• законодавче закріплення пільгових умов працевлаштування молоді, стимулювання роботодавців,
які надають місця випускникам
навчальних закладів;
• реформування системи вищої
освіти; юнаки і дівчата мають право навчатись у вищих навчальних
закладах відповідно до рівня своїх знань, а не доходів батьків;

• розробка і здійснення державної
програми «Молода родина», що
припускає створення системи цільового пільгового кредитування
молодої родини для вирішення
проблем житла.
Пріоритет програми – це турбота про
кожну людину! Гарантоване працевлаштування молодих спеціалістів,
справедлива оплата праці, доступна
та престижна вища освіта!
Тому протягом своєї депутатської діяльності я докладатиму максимум зусиль для того, щоб:
• ініціюватиму впровадження комплексу заходів, спрямованих на
зниження вартості будівництва
житла, пільгових кредитів для молодого покоління та соціальнонезахищених верств населення;
• прагнутиму реалізації ухвалених
рішень стосовно надання молодим спеціалістам гарантованого
першого робочого місця.
Вірю в те, що роблю, і не боюсь
перешкод
З вірою у вашу підтримку і спільну перемогу!
Роман Шпитальний
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Невгода Олександра Олександровича
Останні роки влада в країні проявила
себе як некваліфікована, нечесна та
неспроможна взяти на себе відповідальність за майбутнє України. Фактично доведена до зубожіння країна
стоїть на межі соціальної, економічної та демографічної катастрофи.
Саме тому країні потрібні нові молоді, досвідчені та відповідальні фахівці, які зможуть у найближчі роки досягти значного соціальноекономічного злету нашої Вітчизни. І
саме таку мету я ставлю перед собою, як перед кандидатом у народні
депутати України.
Основні свої зусилля у Верховній Раді
України я направлю на:
• Підвищення пенсій та соціальних
виплат;

• Збільшення прожиткового мінімуму
до рівня європейських стандартів;
• Повне оснащення всіх шкіл КиєвоСвятошинського району та міста
Ірпеня комп’ютерною технікою та
підключення до мережі Інтернет;
• Розширення існуючої мережі закладів охорони здоров’я та підвищення якості медичного обслуговування населення регіону;
• Забезпечення молодих спеціалістів першим робочим місцем,
обов’язковим працевлаштуванням студентів;
• Збільшення кількості дитячих садочків, згідно реальних потреб
мешканців району;
Кожен народний депутат Верховної
Ради України повинен бути незалеж-

ним та вільно і самостійно приймати
рішення та голосувати.
Я зобов’язуюсь сприяти ухваленню
закону щодо відкликання депутата у
разі не виконання ним передвиборчої програми чи голосування чужою
карткою. Я докладу зусиль, щоб скасувати недоторканність як для Президента, так і суддів, і депутатів.
Я буду добиватись, щоб кожен мешканець Києво-Святошинського району та міста Ірпеня мав змогу проживати у комфортних умовах – працювати неподалік дому, швидко і зручно
пересуватись по всьому району,
швидко отримати необхідну кваліфіковану медичну допомогу. Я буду
сприяти створенню зелених зон відпочинку, будівництву спортивних

майданчиків, дитячих центрів раннього розвитку у кожному населеному пункті району.
У парламенті України я прагнутиму
створити реальні законодавчі умови
для розвитку малого та середнього
бізнесу, позбавити бізнес тиску з боку
правоохоронних органів. Я глибоко
переконаний, що при веденні приватного бізнесу має бути одна контролююча його служба. Податкове навантаження на підприємство та працівника
повинно бути суттєво зменшено.
Я докладу багато зусиль, щоб КиєвоСвятошинський район та місто Ірпінь
стали найкращими в Київській області та кожен мешканець пишався місцем свого проживання!

Програма
кандидата у народні депутати України по 95 виборчому округу
Семенюк Ірини Федорівни
З вірою у Всевишнього, бо Він дає
мені життя.
З вірою в Родину, бо вона мене любить, як і я її.
З вірою в Україну, бо це моя земля і
вона найкраща.
Впродовж двох десятків років недолугі керманичі нашої Держави лиш те і
роблять, що заговорюють нас своїми
обіцянками, програмами, кроками…
Втративши реальність, відповідальність, моральність, національність,
вихованість, тактовність, державну
мовність і ще багато чого, вони продовжують цинічно прикриватись високими цілями державотворення.
Їхні ідеали, принципи та переконання

міняються від ситуативної вигоди та
зиску. Політичний «хамелеонізм» – це
той пензель, яким вони щораз фарбують своє єство, не змиваючи попередніх кольорів. Шар за шаром – і вже в
панцирі недоторканості, безкарності,
вседозволеності. Єдина мета – прийти
до влади заради влади.
А тим часом Україна гине…
Зневіра заполонила душі українців,
старші вже не можуть у щось вірити,
а молодь вже не знає, у що вірити.
Знищується наш світ, український світ.
Руйнується все найкраще, що плекалось віками. Руйнується наша історія,
наша пам’ять, наша гідність.
Настав час рішучих дій, хитання і роз-

думи недопустимі!
Я впевнена, що пройдені нами розчарування та зради, перемоги і поразки
загартували і утвердили нас у вірі в
правду, честь і справедливість.
Балотуючись в депутати до Верховної
Ради України, я усвідомлюю велику
відповідальність і обіцяю відстоювати принципову позицію.
Вся моя діяльність буде спрямована на:
• протидію встановленню в державі
олігархічної диктатури;
• забезпечення свободи слова в
України;
• ліквідацію тіньових систем функціонування економіки;

• захист прав та інтересів українського товаровиробника та споживача, зменшення податкового
тиску;
• забезпечення доступності медичного обслуговування, гарантування його якості, надання і захист особливих прав для матері і
дитини;
• пріоритетну турботу про молодь,
гарантії її навчання та зайнятості;
• на збереження та розвиток сучасної української культури, фінансування галузі на рівні з іншими;
• реальний розвиток регіону.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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Передвиборна програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Хардіна Олега Олександровича
У часи невизначеності, коли кожна
людина не впевнена в своєму майбутньому, коли наші батьки приречені на злиденну старість, а діти мають
перспективу дорогої освіти та роботи
з мінімальною зарплатнею, суспільство потребує негайних змін!!!
Політики, які були при владі та є зараз, створили ті умови, в яких існує
український народ. А отже, ці політики є не ефективними та не мають морального права представляти інтереси громадян в Верховній Раді України.
Верховна Рада України – незалежний
законодавчий орган.
Законодавча влада має бути незалежною гілкою влади. Кожен депутат
має окремо мислити, самостійно
приймати рішення та голосувати.
Я зобов’язуюсь сприяти ухваленню
закону, що дасть змогу відкликати
депутата у разі невиконання передвиборчої програми, відсутності на сесії чи голосування чужою карткою. Я
докладу зусиль, щоб скасувати недоторканність для всіх: Президента,
суддів, депутатів.
Ми скоротимо видатки на утримання органів влади та чиновницького
апарату та подолаємо корупцію
шляхом тотальної зміни виконавчої

влади та реорганізації правоохоронної системи.
Успішна ринкова економіка – гідне
життя для кожного громадянина!
У парламенті України я прагнутиму
створити реальні законодавчі умови
для розвитку малого та середнього
бізнесу, позбавити бізнес тиску з
боку правоохоронних органів. Я глибоко переконаний, що має бути одна
контролююча служба.
Чорні схеми перетину митного кордону України буде мною зупинено. Таким чином, вітчизняні підприємства
матимуть справедливу конкуренцію,
збільшать обсяг випуску продукції та
кількість робочих місць. Податковий
Кодекс та законодавство України діятиме однаково для всіх. Великі підприємства платитимуть податки до
бюджету України, а не в офшорні
зони.
Освіта – майбутнє країни!
Доступна та якісна освіта – гарантія
якісного життя кожного громадянина
та сильної держави в майбутньому.
Моя діяльність у парламенті України
у сфері освіти буде направлена на досягнення наступного:
• державне замовлення, щонайменше 70 %;

• стипендії на рівні мінімального
прожиткового мінімуму;
• працевлаштування на
підприємстві-замовнику мінімум
на 3 роки.
Комфортна та престижна праця кожного українця!
Податкове навантаження на підприємство та працівника (соціальні внески, сплата в пенсійний фонд та інше)
буде суттєво зменшене. Таким чином, роботодавець, в першу чергу,
буде зацікавлений тільки в офіційному працевлаштування та повній офіційній виплаті заробітної плати.
Я докладу багато зусиль, щоб середня заробітна плата по Україні до 2015
року сягала 7000 грн.
Здорова нація – сильна і процвітаюча
країна!
Медицина має бути доступною, якісною та своєчасною. Ми знизимо ціни
на ліки першої необхідності, а ліки
для людей з тяжкими хворобами зробимо безкоштовними. Також під час
моєї роботи я створю підґрунтя для
забезпечення сіл та віддалених районів молодими фахівцями та пересувними амбулаторіями.
Програма аграрного розвитку:
• вивести країну на перше місце в

•
•

•
•

•

світі по експорту продовольства
за рахунок втілення нових технологій в веденні сільського господарства;
встановити справедливу ціну на
вартість земельного паю та його
оренду;
розробити програму відновлення
родючих шарів землі за для збереження та покращання показників врожайності для наступних поколінь;
започаткувати вирощування екологічно чистої продукції з використанням біотехнологій;
відновити та створити якісну інфраструктуру на селі: доріг, шкіл, лікарень, будинків побуту, магазинів, надати молодим фахівцям,
що працюють на селі, державне
житло та гідну заробітну плату;
введемо контроль за викидами
промисловості та автомобілів в
оточуюче середовище.

САМЕ ЧАС ДІЯТИ.
ЗАРАДИ СВІТЛОГО МАЙБУТНЬОГО
КРАЇНИ,
ЗАРАДИ ДОБРОБУТУ НАШИХ ДІТЕЙ
ВТІЛИМО ЦЮ ПРОГРАМУ В ЖИТТЯ
РАЗОМ!!!!

Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним округом № 95
Шановні Співвітчизники!
Я, Зоря Іван Іванович, приймаючи рішення балотуватися на виборах до
Верховної Ради України, взяв за основу саме це правило, яке повинно
бути провідним у кожного, хто береться за вирішення будь-яких проблем. В разі обрання мене народним
депутатом від Ірпінського регіону та
Києво-Святошинського району маю
намір заручитися підтримкою органів
управління та структурних підрозділів всіх рівнів, фахівців з відповідною
освітою і досвідом задля виконання
тих завдань, які сьогодні стоять перед
нами.
По-перше:
Корупцiя – головна перепона нашого
розвитку. Чинна влада замiсть поборення корупцiї вирiшила очолити її.
Всі особи, які призначаються чи обираються на посади в органах влади,
будуть обов’язково оприлюднювати
інформацію про доходи, майно та витрати, свої і найближчих родичів,
протягом всього періоду перебування на посаді та впродовж
п’ятирічного терміну після звільнення. Щоб відновити справедливість,
повернути довіру громадян до суду,

прокуратури, правоохоронних органів, ми здійснимо прискіпливу перевірку законності їх рішень і дій, що
викликали суспільний резонанс.
По-друге:
Необхідно запровадити право законодавчої ініціативи для громадян через збирання підписів (від 50 000), на
вимогу яких Верховна Рада повинна
розглянути законопроект. Так само
місцеві громади отримають можливість брати участь у формуванні проектів рішень місцевих рад та виконавчих органів із застосуванням можливостей електронної демократії.
По-третє:
Треба змусити всі органи влади й
державного управління, депутатів
усіх рівнів припинити ховатися за їх
власне розуміння права на приватне
життя. Вони є публічними особами і
зобов’язані надавати інформацію про
свої доходи та витрати, а також іншу
інформацію за першою вимогою громадян. Буде посилено відповідальність кожного чиновника за намагання щось приховати від громадськості.
По-четверте:
Сприяти встановленню ефективного
та конструктивного партнерства між

державою і суспільством для проведення фундаментальних реформ, поступового розв’язання всіх гострих
проблем, які переживає наше суспільство.
По-п’яте:
Треба докорінно змінити податкову
систему. Кількість податків буде неухильно зменшуватися. В підсумку залишиться сім податків: податок на
прибуток підприємств, податок на
доходи громадян (за винятком тих,
хто отримує мінімальну зарплату),
модернізований ПДВ, акцизний збір,
плата за користування природними
ресурсами, а також податки на землю та нерухомість, які залишатимуться в місцевих бюджетах.
По-шосте:
Кожній молодій людині ми дамо
можливість отримати роботу. Освіта
буде нерозривно пов’язана з економікою: навчальні заклади готуватимуть фахівців з професій, які затребувані сучасним високотехнологічним
виробництвом.
По-сьоме:
Треба зробити систему медичного
обслуговування громадян сучасною,
ефективною і доступною. Кожній лю-

дині буде гарантовано законом обсяг
медичних послуг, які надаватимуться
безкоштовно, за рахунок державного
бюджету – включно з швидкою медичною допомогою, медикаментами, необхідними матеріалами, всіма
видами невідкладних оперативних
втручань. Наші громадяни будуть забезпечені якісними й недорогими вітчизняними ліками. Ситуації, коли понад 80% ліків і медичних матеріалів
хворі, які перебувають на лікуванні в
стаціонарі, змушені купувати за власний рахунок, більше не буде. Розвиток вітчизняної фармацевтичної галузі забезпечить державу якісними ліками за прийнятною ціною.
Звісно, ці питання неможливо вирішити поспіхом за один-два роки,
проте закласти стійкий фундамент
для розвитку нашого з вами рідного
регіону все ж можливо вже сьогодні, для цього необхідно обрати дійсно амбіційних та цілеспрямованих
людей.
Надіюсь на вашу підтримку мене як
кандидата в народні депутати від Ірпінського регіону та Києво-Свято
шинського 28 жовтня цього року.
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати України
від партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
по 95 одномандатному виборчому округу
Юракова Олександра Дмитровича
Партія «УДАР», від якої я йду на вибори, виступає за зміни державної політики в інтересах суспільства та економічну модернізацію країни. Я цілковито поділяю ці завдання.
Згідно з Конституцією України, єдиним джерелом влади в країні є народ. Системне порушення цього
основоположного принципу призвело до того, що держава перебуває у
стані конфлікту з суспільством, а громадянин не може претендувати на
гідне життя. Економічна модель України залишається відсталою і не відповідає викликам часу.
Проблеми нинішньої України цілком
актуальні і для Києво-Святошинського
району, в якому мешкають мої виборці.
Усвідомлюючи всю відповідальність
перед ними, я беру на себе
зобов’язання всіма парламентськими
важелями сприяти цивілізованому
розвитку України та докласти всіх зусиль для вирішення проблем мешканців Києво-Святошинського району.
У Верховній Раді України я відстоюватиму:
І. Проведення жорсткої антикорупційної кампанії
• звільнення всіх корумпованих чиновників, правоохоронців, суддів і
прокурорів;

• усунення політиків від процедури
призначення суддів;
• скорочення чисельності чиновницького апарату.
ІІ. Посилення контролю громадян
над владою
• право народу на законодавчу ініціативу, що передбачатиме першочерговий розгляд парламентом
законопроекту, підтриманого 150
тисячами громадян;
• право народного вето та народного
вотуму недовіри, коли громадяни на
референдумі зможуть скасовувати
рішення органів влади та місцевого
самоврядування, а також відправляти у відставку голову місцевої держ
адміністрації, керівника міліції і податкової, прокурора, суддю;
• повна відкритість даних про доходи і витрати бюджетів усіх рівнів.
ІІІ. Побудову країни рівних можливостей
• державне квотування робочих
місць для молоді на підприємствах та установах.
• реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.
• створення нових робочих місць із
умовами праці, гарантованими

трудовим договором;
• зниження податкового навантаження на зарплатний фонд як мінімум удвічі (сьогодні воно становить понад 50%).
ІV. Надання влади місцевим
громадам
• створення стимулів для економічного зростання у громаді. 100%
податку на доходи фізичних осіб,
на землю та податку на нерухомість будуть залишатися на місцях. Розподіл інших податків буде
забезпечувати фінансування всіх
потреб громади.
• нульова ставка податку на прибуток – для новостворених підприємств на 3 роки; для створених на
депресивних територіях та на
селі – на 5 років.
V. Досягнення європейських
стандартів життя
• кожен працюючий, не економлячи на харчах та одязі, на місячну
зарплату зможе купити холодильник або пральну машину; пересічна сім’я протягом 3 років матиме
змогу придбати автомобіль, протягом 10 – житло у місцевості проживання.
• максимальне спрощення всіх про-

цедур організації бізнесу, починаючи з реєстрації підприємств;
• зменшення кількості податків до
семи.
VІ. Порядок і благоустрій у КиєвоСвятошинському районі
• відкриття відділень районної лікарні (м. Боярка) у Вишневому та
Ірпені;
• будівництво в районі дитячої лікарні;
• створення нової сучасної станції
швидкої допомоги;
• створення програми енергозбереження для лікарень, шкіл, дитсадків та закладів культури;
• вирішення питання подальшої діяльності районного полігону з переробки твердих побутових відходів;
• заміна систем тепло- та водозабезпечення в Гостомелі;
• будівництво нової котельної у Боярці;
• прискорення будівництва тунелю
під залізницею у Вишневому;
• реконструкція ігрових майданчиків, велодромів та стадіонів.
Всі говорять, що необхідно змінити
країну. Ми це зробимо.
Настав час УДАРу!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
в одномандатному окрузі № 95
Омельчука Павла Петровича
Шановні виборці!
Балотуючись до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року, я, Омельчук
Павло Петрович, ставлю перед собою
за мету розвиток інфраструктури Ірпінського регіону та КиєвоСвятошинського району, гідно представляти інтереси всієї територіальної
громади у наступному парламенті
України!
Обов’язковим пріоритетом своєї діяльності я вбачаю у підвищенні
соціально-економічного рівня життя
мешканців округу. Для покращання
інвестиційного клімату регіону буду
сприяти залученню закордонних інвестицій на вигідних умовах для розвитку Ірпеня та КиєвоСвятошинського району, враховуючи

інтереси всіх виборців.
Я зобов’язуюсь у разі обрання мене
народним депутатом України зробити наступне:
• зупинити хаотичну забудову в
міській зоні;
• зупинити розкрадання комунальної й державної власності;
• підвищити пенсії до належного
рівня;
• відновити соціально справедливі
виплати чорнобильцям;
• підвищити соціальні виплати малозабезпеченим верствам населення;
• підвищити виплати матерям при
народженні дитини;
• збільшити кількість спортивних
майданчиків, зон відпочинку;

•
•

•

•

здоров’я народу – це основа міцної країни і найкращі інвестиції в
майбутнє;
збільшити кількість дитячих садочків та гуртків раннього розвитку;
забезпечити молодих спеціалістів
робочим місцем одразу після закінчення навчання в обраному
ними напрямку;
платники податків мають право
на якісне і безкоштовне медичне
обслуговування; порядок в лікарнях, поліклініках, амбулаторіях
буде наведено;
я відстоюватиму чітку та прозору
систему розподілу бюджетних коштів. Кожен мешканець Ірпінського регіону та Києво-

Святошинського району має право знати, на що витрачаються народні кошти.
Я, як мешканець міста Ірпеня, глибоко переконаний, що мої серйозні наміри щодо роботи в нашому регіоні
повною мірою відображають думки
та настрої наших громадян.
Кожен із вас вартий бути шанованим,
вислуханим і почутим, а проблема
кожного із вас – вирішена кваліфікованою командою фахівців. Я буду діяти виключно в інтересах територіальної громади округу, кожного мешканця Києво-Святошинського району
та міста Ірпеня, у межах повноважень, наданих мені законом!
З думкою про Вас,
Омельчук Павло
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України по 95 виборчому округу від партії Українська платформа «Собор»
Жовтяка Євгена Дмитровича
«Україна, яку ми віднайдемо»
• Усвідомлюючи загрозу, що нависла над Україною та українським
народом внаслідок некомпетентності, корумпованості та українофобських дій теперішньої влади;
• Відчуваючи відповідальність перед жителями КиєвоСвятошинського району і міста Ірпеня за їхній вибір опозиційного
до теперішньої влади депутата,
який ніколи не стане «тушкою» і
«кнопкодавом»;
• Опираючись на досвід роботи на
виробництві, в органах державної
виконавчої і законодавчої влади;
• Керуючись покликом сумління і
гідності українця, який не може
стояти осторонь у час, коли діючою владою ставиться під сумнів
право українців на свою державу,
мову, культуру;
• Бажаючи зробити дружньою і
комфортною для проживання територію Києво-Святошинського
району та міста Ірпеня, де живу я,
мої дружина і діти, де живуть мої
друзі та де у мене немає ворогів;
• Не маючи іншої Вітчизни і інших
намірів, ніж чесне компетентне і

віддане служіння Україні, українському народу та жителям нашого
округу, беру на себе зобов’язання
і урочисто обіцяю:
І. У Верховній Раді України:
1) Добиватися виконання виборчої
програми політичної партії Українська платформа «Собор»;
2) Робити все для створення в наступній Верховній Раді проукраїнської,
відповідальної перед суспільством
більшості, керуючись принципом
«Хто не з Януковичем, той з нами!»;
3) Добиватися ухвалення Закону
України «Про імпічмент Президентові
України» та застосування його на
практиці;
4) Добиватися відставки некомпетентного і корумпованого уряду та
призначення уряду народної довіри;
5) Добиватися голосування депутатів
лише своїми картками;
6) Добиватися впровадження жорстких санкцій до політиків, урядовців
та працівників місцевого самоврядування, які зловживають своїм становищем для лобіювання інтересів
пов’язаного з ними бізнесу;
7) Пропонувати проекти Законів та
добиватися ухвалення Законів, спрямованих на:

а) боротьбу з корупцією, зняття депутатських і чиновницьких привілеїв;
б) повернення у державну власність
вкрадених олігархами державних ресурсів;
в) створення сприятливих умов для
відкриття і ведення бізнесу,
пом’якшення податкового клімату;
в) гарантування розвитку української
мови та мов національних меншин;
г) покращання фінансування освіти,
охорони здоров’я, культури, підвищення заробітної плати працівникам;
д) підвищення пенсій та соціальної
допомоги;
е) розширення повноважень місцевого самоврядування, збільшення фінансування місцевих бюджетів.
Хтось скаже, що цього нереально досягнути. Це нереально, якщо будувати стадіони і дороги в чотири рази завищуючи кошториси будівництва,
розкрадаючи 75% закладених у бюджеті коштів, купувати бурові платформи, поїзди «Хюндай», медичне й
інше обладнання за бюджетні кошти
за ціною в 3-5 разів вищою їхньої
вартості. Але якщо не красти, то в
Україні немає проблем, які неможливо вирішити!
ІІ. На окрузі:

1) Щомісяця проводити прийом виборців в Ірпені, Вишневому, Боярці,
Гостомелі, Коцюбинському, Ворзелі,
в районній раді та в одному з сіл
округу;
2) Добиватися від органів виконавчої
влади вирішення порушених виборцями проблем згідно з вимогами закону;
3) Добиватися припинення хаотичної
забудови округу скоробагатьками,
затвердження нових Генеральних
планів Ірпеня, КиєвоСвятошинського району, Вишневого,
Боярки, Гостомеля, Коцюбинського,
Ворзеля та сіл району;
4) Добиватися красивого вирішення
проблеми сполучення між розрізаними залізницею частинами Ірпеня, Вишневого, Боярки, Коцюбинського,
Ворзеля;
5) Добиватися збільшення субвенцій
з Державного бюджету України на
потреби округу та дієвого контролю з
боку громадськості за витрачанням
бюджетних коштів. Якби такий конт
роль був, то на виділені у 2010-2012
роках кошти на окрузі можна було
збудувати рівно в чотири рази більше
доріг, шкіл, амбулаторій та в чотири
рази більше закупити обладнання.
РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому округу № 95
Арнаутова Євгена Павловича
У передвиборній програмі мої принципи життєдіяльності: патріотизм,
справедливість, професіоналізм.
Я не обіцяю вам, що сам вирішу ваші
проблеми, але запевняю, що постійно
буду відстоювати та захищати інтереси
виборців свого округу в першу чергу.
Голосуючи за Арнаутова Євгена Павловича, ви вибираєте:
• сильну, не корумповану українську владу;
• невідкладне проведення адміністративної реформи, скорочення
бюрократичного управлінського
апарату;

• притягнення до кримінальної відповідальності чиновників різних
рівнів за невиконання та порушення Законів України та за злочинні дії, які вже для багатьох стали нормою;
• прийняття податкових законів, які
будуть сприяти розвитку виробництва та діяльності підприємництва;
• законодавче забезпечення щодо
створення умов для розвитку та
діяльності малого і середнього
підприємництва, підтримку вітчизняного виробника;
• запровадження суворої персо-

•

•

•

•

нальної відповідальності державних службовців за нецільове використання бюджетних коштів;
розбудову ефективної економіки заради добробуту кожної людини;
створення механізму жорсткого
контролю з боку громадськості за
формуванням та використанням
державного і місцевого бюджетів;
втілення на селі реформ, котрі
сприятимуть землевласнику стати
повноправним господарем на
своїй землі;
здійснення широкої державної
підтримки програми відродження

української мови та культури;
• забезпечення конституційних
прав громадян на безкоштовну
освіту та медичне обслугову
вання;
• зміцнення системи соціального
захисту дітей-сиріт та малозабезпечених сімей;
• скасування персональних пенсій,
встановлених номенклатурним
працівникам, вжиття рішучих заходів щодо перерозподілу пенсійних пільг.
Обираючи мене – ви обираєте краще
майбутнє!
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Програма кандидата у народні депутати України
за одномандатним виборчим округом № 97
Мої шановні співвітчизники!
Я, Остапенко Ян Григорович, не можу
залишатися осторонь ситуації в нашій
з вами країні! Україна нагадує мені
одинокий човник у морі, який ніяк не
може знайти своєї гавані то у Європі,
то у Росії! А насправді, її капітан та
його команда забувають, що це не
човник і не човен, що не може знайти свого шляху у світі, це навіть не
корабель та судно, що не може вибрати свій шлях, а це повністю незалежна та суверенна держава!

Я, як громадянин України та як її самий вірний шанувальник, стверджую,
що Україна має всі можливості стати
країною, яка матиме один з найвищих показників у світі у різних галузях. Адже ми маємо самих талановитих працівників в галузях медицини,
освіти, культури, спорту та багатьох
інших. А щоб розвивати цей потенціал, треба заохочувати людей!!! Тому
до моєї програми входять наступні
пункти:

• Сприятимемо формуванню нових
регіональних структур для розвитку співпраці з нашими сусідами.
• Активізуємо процес набуття членства України у Світовій Організації
Торгівлі.
• Запровадимо європейські екологічні стандарти при створенні і реконструкції виробничих потужностей для покращання довкілля;
• Створення сприятливих умов для
інвестування в Україну;
• Припинення корупції та махінацій:

• Припинення розсіяння уваги на
неважливі питання та зосередження саме на тому, що зараз і
сьогодні хвилює людей!
• Можливо, за одну мить неможливо змінити все, але я впевнений,
що можна зробити так, щоб наша
держава перестала пливти туди –
сюди, а стала самовпевненою, та
змогла би відстоювати свої потреби та бажання!
З вірою в краще майбутнє,
Остапенко Я.Г.

Передвиборна програма
кандидата в народні депутати України за одномандатним виборчим округом № 97
Семеняки Миколи Миколайовича
Навіщо мені депутатський мандат?
Україна розкрадається і принижується нинішньою владою як ніколи.
Я, Семеняка Микола Миколайович,
маю намір стати на захист України,
врятувати її від подальшого пограбування та приниження.
Це і є головною метою мого життя!
У разі обрання мене народним депутатом України, я буду докладати всіх
зусиль, щоб:
СКАСУВАТИ
• Конституційний суд України;
• районні та обласні державні адміністрації, як головні осередки корупції і бюрократії в державі;
• ПДВ на товари дрібних сільскогосподарських підприємств, виробничої кооперації, фермерів;
• переміщення фінансових потоків з
України в офшорні зони;
• перепродаж земельних ділянок
сільськогосподарського призна-

чення;
• поширення в Україні кіно-, теле- і
друкованої інформації, спрямованої на пропаганду жорстокості та
насильства;
ЗАПРОВАДИТИ
• державну монополію на ринках
енергоносіїв, алкоголю, тютюну,
транспортних мереж;
• Земельний банк, який буде головним посередником усіх операцій
з землею;
• народний контроль за роботою
чиновників через прийняття Закону України
• «Про народний контроль діяльності органів державної влади;
• щомісячні публічні звіти МЗС
України;
• смертну кару та конфіскацію всього майна засуджених за корупційні діяння і хабарництво, а особливо – суддів, прокурорів. Я – за

•

•

•

•

•

•

страту особливо небезпечних злочинців: маніяків, садистів, педофілів, терористів;
обов’язкову і альтернативну екологічну експертизу проектів будівництва промислових об’єктів за
рахунок інвесторів будівництва;
передачу державним нотаріусам
повноважень оформляти та видавати державні акти на право на
приватну власність та постійне користування на земельні ділянки;
отримання гарантованого державою першого робочого місця усім
випускникам навчальних закладів;
мінімальну заробітну плату на рівні не менше трьох прожиткових
мінімумів;
надання щорічної допомоги на
оздоровлення усім технічним працівникам закладів освіти та дошкільних установ;
проведення обов’язкової ревізії
тарифів на комунальні послуги;

Я ЗА ТЕ, ЩОБ
• залишалось не менше як 50% грошових надходжень у місцевих бюжетах;
• надати довгострокові, кредити і
пільги в оподаткуванні фермерам
та підприємцям-початківцям;
• відмовитись від зовнішніх фінанонсових запозичень;
• зберегти вік виходу на пенсію:
жінкам – з 55 років, чоловікам – з
60 років;
• суспільне телебачення має
замінити державне телебачення,
яке буде працювати на суспільство, а не на чинну владу
в Україні;
Шановні мої виборці!
Вибір – тільки за вами. Прийдіть
обов’язково на дільниці і проголосуйте чесно!
Голосуйте за совість та силу!
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Програма дій кандидата у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу №97
КРАВЦЯ ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА
За спиною 9 років правозахисної діяльності, тому, ключовими своїми завданнями вбачаю захист прав своїх
земляків, що живуть в Броварах, районі, Баришівці та Баришівському районі і Березані.
Саме цим займався ці роки і надалі
продовжуватиму захищати права
людей.
Головними рисами політика, які в
наші часи стали дефіцитом, вважаю
доступність та людяність!
Ставши депутатом Верховної Ради
України, бачу крайню необхідність у
вирішенні наступних питань:
1. Забезпечення права на законні

2.

3.

4.
5.

виплати пенсій та соціальних виплат через національні та міжнародні суди.
Забезпечення законного права на
безкоштовне отримання земельних ділянок кожним українцем,
згідно чинного законодавства
України.
Забезпечення законного права на
об’єктивні комунальні тарифи та
якісне обслуговування у сфері комунальних послуг.
Вирішення питання стихійної торгівлі, шляхом створення мініринків в місцях стихійної торгівлі.
Створення соціальних магазинів

для обслуговування пенсіонерів
за віком та інвалідів 1, 2 групи,
молодих і багатодітних сімей, чорнобильців, учасників бойових дій і
т.д. Аптека, перукарня, служба доставки для лежачих.
6. Відновлення роботи та розвиток
Народної Дружини для поліпшення безпеки на вулицях. Створення
Муніципальної міліції. Мета:
сприяння роботі правоохоронним
органам.
7. Створення при місцевих радах відділів захисту прав споживачів та
запровадження діяльності Громадських Контролерів для контролю

за якістю обслуговування у магазинах, транспорті, лікарнях, державних установах і т.д. У разі виявлення порушень – застосування
штрафних санкції до порушників.
8. Створення Молодіжного Центру
Зайнятості. Головна задача – забезпечення роботою молоді до 30
років. Правило обов’язкового стажування на підприємствах міста у
перший рік після навчання.
9. Завершення повної приватизації
гуртожитків, тими, хто в них проживає.
10. Забезпечення публічності квартирної черги.

Програма кандидата у народні депутати
за одномандатним округом № 97
Шановні співвітчизники!
Я, Шокун Марина Анатоліївна, вважаю, що Україна потребує реформ,
які б здійснювалися в інтересах народу. За 20 років незалежності влада не
змогла забезпечити людям гідний рівень життя, і цю кричущу несправедливість необхідно негайно виправити.
Тому я вирішила балотуватися до
Верховної Ради України, щоб з парламентської трибуни відстоювати та захищати права своїх земляків. Вихований у християнських традиціях, вважаю, що прийшов час повернути чесність та порядність в українську політику. Ми повинні дати відсіч зажерливим олігархам, які намагаються
провести до Верховної Ради своїх
слухняних маріонеток. До парламенту мають бути обрані чесні та відповідальні політики, які працюватимуть
не для того, що набити власного гаманця, а заради добробуту своїх виборців.
Економічна політика влади має ґрунтування та принципах свободи під-

приємництва і недопущення тиску на
бізнес. Будь-які соціальні ініціативи
підприємців, які виходять за межі
здійснення ними визначених законом зобов’язань перед суспільством,
мають додатково стимулювання шляхом застосування відповідних інструментів державного регулювання, Інноваційні галузі економіки повинні
стати беззаперечним пріоритетом
промислової політики. Податкові
пільги та інші заохочувальні заходи
мають застосуватися для всіх підприємств, діяльність яких сприяє зміцненню глобальної конкуретноспроможності України. Державні інвестиції повинні спрямовуватися лише у
проекти, які стануть каталізаторами
економічного зростання відповідних
галузей чи територій.
В основу соціальної політики влади
має бути покладений принцип адресності матеріальної допомоги, монетизації та систематизації всіх пільг.
Необхідно припинити зловживання
чиновників при нарахуванні пенсій та
визначенні розміру соціальних ви-

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

відповідні статті бюджету мають бути
захищені від секвестру.
У сфері міжнародних відносин Україна має позиціонуватися як нейтральна та позаблокова держава, будуючи
двосторонні стосунки з іншими країнами на засадах взаємної поваги та
взаємовигідного співробітництва.
Збройні Сили України мають бути технічно переоснащені відповідно до сучасного рівня науково-технічного
прогресу, щоб гарантували недоторканність державного суверенітету нашої держави.
Екологічна політика України має бути
спрямована на створення безпечних
умов життєдіяльності людини та ліквідації наслідків екологічних катастроф, що стали результатом недбалості влади та хижацького господарювання.
Всі ці принципи мають бути терміново впроваджені у практику роботи
влади. В якості народного депутата
України я зобов’язуюсь добитися відповідних перетворень та змінити
життя українців на краще!
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Передвиборна програма
кандидата у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
коробчинського артура валерійовича
Сила, Порядок, Добробут!
Сила
Сильна та ефективна державна влада
та місцеве самоврядування.
Боєздатна, прикрита ядерним щитом, добре підготовлена і оснащена
армія, що здатна захистити Україну
від зовнішніх загроз
Сильна економіка, заснована на державній і приватній власності, що базується на високих технологіях.
Порядок
Однією із основних проблем, що
стримує розвиток України, є корупція.
Корупція перешкоджає реалізації
творчого потенціалу та підприємницької ініціативи нашого народу та
змушує наших громадян шукати кращої долі за межами України. Бюрократичні перепони і зловживання
владою з боку чиновників змушують
людей приховувати доходи, відлякують потенційних інвесторів, що перешкоджає реалізації інноваційних проектів, створенню нових робочих місць
та розвиткові економіки України.
Корупція, поєднана з розкраданням
бюджетних коштів і матеріальнотехнічних ресурсів держави, унемож-

ливлює виконання завдань у сфері
національної безпеки і оборони та
забезпечення громадського порядку,
перешкоджає розвиткові економіки,
медицини, науки і освіти, що в кінцевому результаті загрожує існуванню
України як незалежної держави.
Корупція у вищих ешелонах влади та
відсутність незалежного і справедливого суду призводить до винесення
судами неправосудних вироків і рішень. Це дестабілізує суспільнополітичні відносини, не дозволяє забезпечити належний рівень захисту
прав і свобод наших громадян та підриває довіру людей до держави.
Подолання корупції та створення
сприятливих умов для розвитку людини, держави і суспільства є одним
із основних завдань, що стоять перед
Українською Національною Асамблеєю як політичною силою.
Для подолання корупції і наведення
порядку в країні ми забезпечимо:
• проведення ретельного кадрового відбору і призначення на посади в судові та правоохоронні органи чесних і принципових професіоналів;

• вирішимо питання належного
матеріально-технічного забезпечення співробітників правоохоронних органів та суддів;
• посилимо відповідальність за корупційні дії і зловживання владою
шляхом прийняття відповідних
нормативно-правових актів;
• створимо незалежну, справедливу і ефективну судову систему та
забезпечимо формування некорумпованого суддівського корпусу, який буде виносити законні та
справедливі вироки та рішення.
Добробут
Ми створимо умови для економічного розвитку України на основі передових наукових технологій та запровадимо економічно обґрунтовані
ставки податків.
Проведемо націоналізацію важливих
стратегічних об’єктів, що забезпечують економічну і національну безпеку України
Приймемо прості і зрозумілі закони,
які не будуть душити приватну ініціативу, що має сприяти розвиткові малого і середнього бізнесу та створенню нових робочих місць.

Землі сільськогосподарського призначення, ліси та водні ресурси є загальнонародною власністю і не підлягають приватизації.
Держава повинна сприяти розвиткові
талановитої молоді.
Ми перенесемо центр ваги на профілактичну медицину, формування
культури здорового способу життя,
самовдосконалення і самозцілення.
Забезпечимо належну охорону навколишнього середовища і створимо безпечні екологічні умови для
проживання людей, забезпечимо
гідні державні пенсії всім, хто впродовж свого життя трудився на благо
України.
Очистимо національний інформаційний простір від бруду, агресії та розпусти, а будемо сприяти популяризації культурних, освітніх та наукових
програм.
Переважна більшість публічних послуг мають надаватися органами місцевого самоврядування.
Ми змінимо принципи формування
державного бюджету і змінимо розподіл коштів на користь місцевих
громад.

Програма кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №97
Шановні громадяни!
Я, Аскєров Хазар Думан огли, переконаний в тому, що ми, громадяни
України, заслуговуємо на краще життя. За 20 років незалежності ми не
відчули реальних змін на краще та не
досягли гідного рівня життя. Суспільство вже втомилося від постійних виборів, змін керівництва країни, які
фактично не роблять наше життя краще, а тягнуть її в різні боки.
Настав час реальних дій та змін. Я
впевнений, щоб досягнути реальних
змін на краще, кожен повинен почати з себе, зі своєї родини.
За 20 років незалежності, країна так і
не стала незалежною. Кожне керівництво тягне її, то на схід, то на захід,

але ми всі чудово розуміємо, що бідну, слабку країну ніхто не чекає ні на
сході ні на заході. Наше завдання побудувати таку країну, яка стала дійсно
незалежною, в економічному, політичному, соціальному планах. Але
для цього потрібно багато часу та зусиль, але для створення чогось важливого та дійсно значущого, потрібно
пройти довгий та тернистий шлях.
Цей шлях можливо здолати тільки
об’єднавши зусилля.
Кожен день, кожний з нас стикається
з бюрократичною машиною, яка повинна працювати на вирішання наших питань та сприяти покращанню
нашого повсякденного життя, але в
більшості ситуації, ця машина є галь-

мом розвитку. Цю ситуацію необхідно змінювати нанівець!
Не краща ситуація в країні є в соціальній сфері, на сьогодні велика частина
громадян є соціально не захищенні,
такого не повинно буди в розвиненій
країні, якщо людина не буде відчувати
себе захищеною з боку держави, вона
не зможе повноцінно відчувати себе
дійсно громадянином, та буде постійно шукати кращого життя десь на чужині. На сьогодні велика частина населення живе та працює за кордоном,
створює нові родини, і фактично стає
громадянином іншої країни. Така ситуація катастрофічна для майбутнього
країни, відтік молодого працьовитого
населення веде країну до демографіч-

ного краху та зникнення державності.
Це все та багато іншого я прагну змінити за допомогою спільних зусиль.
Разом ми здатні на великі зміни, кожен сам на сам майже нічого не здатний змінити.
Як кандидат в народні депутати, розумію рівень відповідальності, який
ляже на мене у разі мого обрання. Будучи людиною енергійною, маючи багаторічний досвід співпраці з різними
ланками населення, вважаю себе гідним кандидатом. Всі, хто не байдужий
до нашої країни, всі, хто хоче, щоб ми
та наші діти побачили дійсно гідний
рівень життя, не залишайтесь байдужими, приходьте на вибори та робіть
дійсно вірний вибір!
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Передвиборна програма кандидата у народні депутати
Кузьміної Тетяни Сергіївни
Шановні виборці!
Вийти з біди можливо лише реалізуючи в Україні курс, направлений на
демократію.
В разі обрання мене народним депутатом, буду боротися за такі першочергові завдання.
1. За відповідальність перед народом Президента, Уряду і парламенту. Очищення влади від корупціонерів і хабарників.
2. Відродження виробництва, забезпечення людей роботою, достатньою зарплатою, пенсією, надійним соціальним захистом.
За рахунок відродження виробництва, зниження податків, реалізації

програм імпортозаміщення, наведення ладу в енергокомплексі, повернення обленерго в державну власність, припинення крадіжок
газу,нафтопродуктів, електричної
енергії, запровадження держмонополії на виробництво і торгівлю алкогольними та тютюновими виробами:
• підвищити середню заробітну
плату;
• пенсії та інші соціальні виплати
повинні бути не нижчі прожиткового мінімуму
3. Комунальні платежі – посильні та
виправдані!
Весь український природний газ,
втричі дешевший за імпортний, елек-

троенергію атомних станцій спрямувати на потреби населення.
Не допускати відмикання від струму
лікарень, шкіл, тих, хто своєчасно
сплачує за спожиту енергію.
4. Дітям і молоді державну допо
могу!
Ліквідацію дитячої безпритульності.
Встановлення державної допомоги
батькам в розмірі не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.
Збільшити кількість бюджетних місць
у всіх вузах, добитися, щоб кожен
третій випускник школи міг навчатися
за державні кошти. Зробити усе, щоб
були введені в дію всі норми законів
про освіту щодо соціального захисту
учнів і педагогів. Надання молоді га-

рантій працевлаштування і житлове
кредитування.
Повернути народні заощадження!
5. Допомагати у розв‘язанні проблем людей і всього округу.
Продовжити рішучу боротьбу із порушенням конституційних прав і свобод
громадян. Ні одне звернення людини
не залишається без моєї уваги.
Буду сприяти прийняттю закону про
підтримку депресивних територій
економічному і соціальному зростанню всіх районів, доповнення їх бюджетів.
Буду робити все, щоб цю програму
реалізувати.

Програма кандидата
у народні депутати України за одномандатним округом №98
Артемчука Валерія Сергійовича
Шановні земляки!
Я, Артемчук Валерій Сергійович, як
представник Аграрної партії вважаю,
що Україна, як одна із наймолодших
світових держав, може і повинна
отримати світові лідерські позиції у
соціально-економічному, культурному, а насамперед, соціальному плані. Нині Україна очікує молодих, високоосвічених людей, які не мають
консервативних поглядів радянських
часів, добре обізнані із законами світового розвитку, можуть і готові взяти на себе відповідальність за долю
великої держави – України. Тому я
вирішив балотуватися до Верховної
Ради, щоб з парламентської трибуни
відстоювати та захищати права своїх
земляків, я розумію, що аграрні запаси, якими володіє Україна, є неоціненним даром їй від Бога, який повинен використовуватися економно та
бережливо. Ми повинні дати відсіч
товстосумам – олігархам, які намагаються провести до Верховної Ради
своїх слухняних маріонеток і розбазарити нашу землю. До парламенту
мають бути обрані чесні та відповідальні політики, політики молоді та
незаангажовані, виховані на демо-

Час Київщини

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

кратичних поглядах, які працюватимуть не для того, щоб набити власного гаманця, а заради добробуту своїх
виборців.
Вірю в те, що народ України дасть
свою категоричну оцінку більш ніж
двадцятирічному господарюванню
бездарних політиків старого покоління і прокладе шлях до парламенту
справжнім патріотам, сучасним і
впевненим у Європейському виборі
України людям. Впевнений, що у цей
складний час народ України довірить
мені відповідальну справу подолання
катастрофічних наслідків їх злочинного правління. Я готовий використати
свій досвід та знання на благо людей
і країни.
Мої програмні положення передбачають проведення СИСТЕМНИХ РЕФОРМ, не таких, якими нас «годують» сьогодні, а справжніх, за якими
стоять продумані європейські заходи
задля покращання життя громадян
держави, кардинальних змін у житті
суспільства, які будуть уособлювати
наші спільні кроки до світового визнання.
Стрижневим питанням динамічних
перетворень стане застосування вже

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

Головний редактор – Геннадій Гребньов

апробованої нами дієвої
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ. Національна економіка
потребує масштабного залучення нових ідей, сучасних технологій та достатніх фінансових ресурсів. Першочерговим завданням найближчих років є масштабна модернізація національного виробництва, впровадження енергозбереження, зростання продуктивності праці, зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника на зовнішніх товарних ринках.
Я обстоюватиму національні програми відродження українського села, а
саме:
• юридичну гарантію захисту земельних паїв;
• своєчасну виплату державних дотацій вітчизняним сільгоспвиробникам;
• компенсацію процентів за кредитами інвесторам сільгосппроектів
та за вирощування худоби у індивідуальному секторі.
Створюватиму пільгові умови для залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, газифікацію сільських населених пунктів, будівництво автошля-

хів, медичних і освітніх закладів – забезпечуватиму високий рівень соціальних стандартів для кожного громадянина України незалежно від
його місця проживання.
Кардинальна зміна ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ, всієї демографічної ситуації надасть можливість відновити
людський потенціал країни.
Трудові мігранти зможуть повернутися до своїх родин.
Насамперед буде забезпечено:
• відмову від системи
обов’язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів;
• надання можливості випускникам, які закінчили школу до 2009
року, вступати до ВНЗ за шкільними атестатами;
• зменшення показника наповнюваності шкільних класів, що збереже 2000 сільських шкіл.
Серед пріоритетних напрямків моєї
діяльності – збільшення житлового
фонду України, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ.
Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального житла.
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