СПРАВЕДЛИВА ДЕРЖАВА
ЧЕСНА ВЛАДА
ГІДНЕ ЖИТТЯ
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І. ЧОГО МИ ПРАГНЕМО?!
Сьогодні Україна як ніколи потребує змін. Уся влада в країні належить
кримінально-олігархічному режиму на чолі з президентом Януковичем, який
веде Україну до прірви.
Україна дедалі більше стає країною беззаконня, безправ`я, несвободи
і несправедливості. Вона вже не є ні демократичною, ні правовою, ні
соціальною державою.
Національні багатства, створені працею усього суспільства, розподіляються
на користь кількох десятків сімей.
Ресурси, що належать нинішнім і майбутнім поколінням українців, – земля
і надра, ліси і ріки, безцінні пам`ятки історії і культури – приватизуються,
продаються і розкрадаються.
Одиницям – мільярдні статки, закордонні рахунки і нерухомість. Більшості
– мізерні зарплати, підвищення цін і тарифів, податковий зашморг. Багаті
стають ще багатшими, бідні — ще біднішими. В цьому суть політики Януковича.
Права людини і громадянина, проголошені Конституцією, стали фікцією.
Суди перетворені на маріонеток у руках владного режиму. Міліція, замість
захищати громадян від злочинців, захищає владу злочинців від громадян. У
країні здійснюються політичні репресії проти опонентів режиму.
Нинішні можновладці вважають громадян стадом, яке має покірно працювати
для їхнього збагачення. Вони вважають, що влада купується за гроші, і чим
більше буде у них грошей – тим міцнішою буде їхня влада.
Вони думають, що прийшли до влади назавжди і що Україна завжди буде
такою, якою вона є зараз.
Вони помиляються.
Кримінальній окупації України буде покладено край. Ми усунемо режим
Януковича від влади шляхом чесних і демократичних виборів.
Уперше в історії України опозиційні політичні партії об`єдналися у велику,
потужну команду, основні цілі якої:
СПРАВЕДЛИВА ДЕРЖАВА, ЧЕСНА ВЛАДА, ГІДНЕ ЖИТТЯ
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СПРАВЕДЛИВА ДЕРЖАВА
Ніколи несправедливість в Україні не була настільки глибокою і кричущою,
як зараз. Зростання прірви між бідними і найбагатшими, збагачення кількох
мільярдерів за умов зубожіння мільйонів пенсіонерів, закордонні рахунки
і маєтки влади за рахунок підвищення податків для підприємців і невиплат
зарплат бюджетникам, недоступність правосуддя для простої людини. Все
це – різні обличчя несправедливості, все це – результати правління режиму
Януковича.
Ми відновимо справедливість.
Для нас справедлива держава це:
• держава, в якій національне багатство використовується для забезпечення  
потреб суспільства, а не для збагачення купки можновладців та олігархів;
• держава, в якій кожна людина може власною працею заробити на гідне
життя своєї сім`ї і забезпечити собі достойну пенсію;
• держава, яка не дозволяє ховати надприбутки в офшорах, у якій
багаті сплачують більше податків, ніж ті, хто заробляє менше, де розкіш –
оподатковується;
• держава, в якій податки громадян використовуються не на утримання
Януковича і його чиновників, а на зарплату лікаря і вчителя, будівництво
доступного житла, доріг і дитячих майданчиків у вашому місті чи селі;
• держава, в якій на владу витрачають стільки коштів, скільки залишається
після задоволення суспільних потреб, в якій для високопосадовців не
будують вертолітні майданчики та мисливські будиночки ціною в бюджет
району чи міста;
• держава, в якій звичайний громадянин може виграти суд у президента
країни, а міністр внутрішніх справ платить штраф за порушення правил
дорожнього руху.
Ми хочемо бачити Україну справедливою державою, і ми зробимо її
такою!
ЧЕСНА ВЛАДА
Сьогодні влада в Україні – в руках людей, які вкрали її у громадян.
Шахрайським шляхом, через протиправне рішення Конституційного Суду,
Янукович отримав повноваження, яких українці йому не надавали. Вся
державна машина, суди, прокуратура, міліція – поставлені на службу кільком
сім`ям і кланам. Їх завдання – забезпечити незмінність цієї влади, безкарне
перекачування національного багатства, результатів праці всіх громадян –
в офшори та на закордонні рахунки.
Ми усунемо від влади цей режим. Нова влада буде чесною.
Для нас чесна влада це:
• влада, яка проходить через чесні вибори, обрана народом і користується
його довірою;
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• влада без корупції, яка працює в інтересах кожного громадянина, всього
суспільства, всієї країни, а не для того, щоб збагатитися за рахунок бюджету,
«відкатів» чи хабарів;
• влада, яка не бреше громадянам, виконує свої обіцянки, є прозорою і
відкритою для суспільства;
• влада, яка усвідомлює, що це вона має служити суспільству, а не
суспільство їй, для якої існують насамперед обов`язки та відповідальність,
а вже потім – права та повноваження;
• влада, яка не збільшує витрати на своє утримання, пільги і привілеї, коли
країна переживає кризу, а розділяє її тягар з усіма громадянами, яка не
будує собі дач і резиденцій, закриваючи школи та лікарні;
• влада, яка поважає кожного громадянина й насправді керується
принципом «закон один для всіх».
В Україні буде нова, чесна влада!
ГІДНЕ ЖИТТЯ
Честь і гідність людини визначені Конституцією України найвищою
соціальною цінністю. Чи є сьогодні життя більшості громадян України гідним?
– Ні! Не можна вважати гідним життя людей, які перебувають за межею
бідності, своєю працею збагачуючи владні клани. Не можна вважати гідним
життя людей, на яких чиновники дивляться «згори», які бояться зустріти
міліціонера на темній вулиці й не можуть захистити свої права в суді.
Ми зробимо життя наших громадян гідним.
Для нас гідне життя громадян це:
• можливість для кожного отримати роботу з гідною зарплатою, розпочати
власну справу, заробити пенсію, достатню для повноцінного життя;
• впевненість у достойному майбутньому – своєму і своїх дітей;
• можливість гарантовано отримати якісну освіту та медичну допомогу,
незалежно від матеріального стану й місця проживання, мати надійні
соціальні гарантії від держави на випадок втрати працездатності;
• рівні можливості захисту своїх прав і свобод через суд, незалежно від
соціального статусу чи майнового стану, захищеність людини, її гідності,
життя, здоров`я і майна від злочинних посягань;
• забезпечення всіх умов для нормального життя людей з особливими
потребами, турбота держави і суспільства про тих, хто не може потурбуватися
про себе сам;
• стабільність та обґрунтованість цін і тарифів, доступність якісних продуктів
харчування, житлово-комунальних послуг, безпечних умов життя, чистого
довкілля.
Тільки чесна влада здатна забезпечити гідне життя!
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ІІ. СІМ НАШИХ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАВДАНЬ
1. Дамо людям можливість працювати і гідно заробляти. Замість Податкового кодексу
нинішньої влади, який душить підприємців, ми приймемо новий – Кодекс економічного
зростання. Кількість податків буде зменшено, їх ставки знижені, процедура сплати –
спрощена. Новий податковий кодекс дасть можливість створювати нові робочі місця з
гідною зарплатою.
Держава не заважатиме підприємцям. Ми спростимо процедуру відкриття і закриття бізнесу,
ліквідуємо систему кримінальних «наглядачів», позапланових перевірок і «планових»
поборів. Бізнес буде захищеним від «контролерів» у погонах і без.
2. Встановимо гідні зарплати і справедливі пенсії.
Нинішня влада переконує, що держава бідна, тому бідні і громадяни. Це не так. Наша бідність
– не від бідності держави, а від того, що при владі в ній – зажерливі крадії, злочинці та
корупціонери. Ми встановимо справедливу систему розподілу національного багатства в
інтересах громадян.
Сьогодні громадяни України отримують за свою працю менше, ніж вона вартує. Тому з
кожним роком прості українці стають біднішими, а олігархи, які використовують дешеву
робочу силу, – багатшими.
Ми встановимо новий, реальний прожитковий мінімум, який забезпечить не фізіологічне
виживання, як зараз, а повноцінне життя. Мінімальна заробітна плата не буде нижчою за
новий прожитковий мінімум, а протягом 5 років перевищить його удвічі.
Лікарі, вчителі, науковці, всі працівники бюджетної сфери отримають зарплату, яка
відповідатиме значущості їх праці для суспільства. Ми захистимо права кожного найманого
працівника незалежно від того, працює він у державній чи недержавній сфері.
Ми невідкладно повернемо до чинного пенсійного законодавства норму («поправку №40»),
внесену опозицією і вилучену провладною більшістю, яка дасть можливість одномоментно
збільшити пенсії в середньому на 334 гривні.
Ми встановимо однакові правила нарахування пенсій для всіх громадян, зокрема й
високопосадовців. Наші цілі в пенсійному забезпеченні: «Пенсія вища, ніж ціни. Більше і
довше працюєш – одержуєш більшу пенсію». Ми покладемо край ганебним явищам – бідності
працюючих та несправедливим пенсіям!
3. Корупціонери понесуть відповідальність. Корупція – це коли зароблене більшістю людей
витрачається не на школи і лікарні, а на «Межигір`я» та вілли купки можновладців, «осідає»
на їхніх закордонних рахунках. Ми проведемо антикорупційну люстрацію, перевіримо
відповідність витрат і вартості майна чиновників та членів їхніх сімей задекларованим
доходам. Ті, хто не пройде перевірку, відповідатимуть перед законом і будуть позбавлені
права обіймати посади на державній службі.
Ми створимо ефективний і незалежний орган – Національне антикорупційне бюро, який не
робитиме винятків ні для кого. Ми відберемо у чиновників можливість свавільно впливати
на життя людей. Наш підхід: «Менше повноважень у чиновників – менше можливостей для
корупції».
4. Ми відновимо справедливість. Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей,
а не порушувати їх. Нами будуть внесені зміни до законодавства про судову владу, що
зроблять її незалежною від впливу інших владних інститутів. Ми створимо реально працюючий
суд присяжних. Судді більше не будуть приймати неправосудні рішення, аби догодити владі.
Ми проведемо реформи прокуратури і правоохоронних органів, перетворимо їх з
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репресивно-каральних на правозахисні, встановимо над ними ефективний цивільний
контроль. Ми істотно скоротимо чисельність міліцейських спецпідрозділів, які сьогодні
використовуються проти мирних громадян. Їх службовцям буде надана можливість
застосувати свої професійні навички і вміння в боротьбі зі злочинністю, охороні безпеки
громадян та їхнього майна, захисті держави в лавах професійних Збройних Сил.
Ми звільнимо з тюрем Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, усіх політичних в’язнів
та противників режиму, засуджених за вигаданими «злочинами». Судді, прокурори,
працівники міліції, всі посадовці, причетні до політичних переслідувань, будуть притягнуті до
відповідальності. Ті, хто зловживав владою, переслідуючи людей за політичними мотивами,
відчують силу закону на собі. Ніхто не уникне покарання, раніше чи пізніше.
Ми повернемо народу і країні розкрадене. Проведемо ревізію результатів державних
закупівель, здійснених чинною владою. Повернемо до бюджету державні кошти, які були
незаконно використані для особистого збагачення можновладців – через фіктивні тендери,
«відкати» тощо. Ми скоротимо витрати на утримання влади і спрямуємо ці кошти на соціальні
потреби. Ми примусимо тих, хто переплутав власну кишеню з державною, повернути
вкрадене і компенсувати нанесені збитки.
5. Замість дорогого російського газу – дешева українська енергія. Ми не допустимо
втрати державою її ГТС – стратегічного ресурсу, який має належати майбутнім поколінням.
Добиватимемося встановлення економічно обґрунтованих цін на імпортовані енергоресурси.
У національному енергетичному балансі ми рішуче і наполегливо замінятимемо дорогий
російський газ власними ресурсами – електроенергією, вугіллям, газом власного видобутку,
зупинимо постійне спекулятивне підвищення тарифів на опалення.
Ми знімемо з держави тягар постачання газу підприємствам, що контролюються олігархами,
– нехай купують його за власні прибутки. Людей не будуть лякати холодними зимами чи
«газовими війнами», ми знімемо з України «газовий зашморг».
6. Ми усунемо кримінально-олігархічний режим Януковича. Ми йдемо до Верховної Ради,
щоб утворити в ній демократичну більшість. Це стане нашим першим кроком на шляху
усунення від влади режиму Януковича.
Ми ухвалимо Закон про імпічмент президента і розпочнемо процедуру його відсторонення
від влади, усунемо ставлеників президента та його сім`ї від важелів контролю над силовими,
фінансовими, податковими структурами. Ми вирвемо владу з рук антинародного режиму і
повернемо Україну на європейський демократичний шлях розвитку.
7. Ми поставимо владу під контроль суспільства. Проведемо широкомасштабну реформу
політичної системи, яка створить збалансовану владу. Президент буде лише одним з її
інститутів, який працюватиме під контролем народу, а його повноваження будуть обмежені
повноваженнями Парламенту. Судова гілка влади стане реально незалежною.
Ми надамо громадянам широкі можливості впливати на владу через референдуми.
Запровадимо механізм висловлення недовіри Президенту через референдум. Унормуємо
процедуру імпічменту глави держави. Надамо виборцям можливість відкликати депутатів.
Позбавимо недоторканності народних депутатів і суддів.
Ми змінимо статус громадянина з майже безправного заручника політиків на господаря
свого життя, який не лише найматиме менеджерів на роботу на державних посадах, а й
матиме можливість разом із іншими громадянами звільняти їх у разі неналежного виконання
їхніх обов’язків.
Влада повинна служити громадянам – цей принцип демократії запрацює в Україні.
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III. ПРОГРАМА ЗМІН ДЛЯ УКРАЇНИ

Достойна пенсія

І. Справедлива держава

«Низькі українські пенсії – це вирок несправедливій владі, що навіть не намагається
забезпечити гідний рівень життя своїм громадянам».
Ми відновимо справедливість у пенсійному забезпеченні мільйонів громадян, які чесно
працювали і працюють на благо України. Антинародна пенсійна реформа нинішньої влади
буде скасована.
Ми невідкладно здійснимо осучаснення, справедливий перерахунок пенсій на основі
середньої заробітної платні, починаючи з 2009 року. Розмір пенсії буде підвищено в
середньому на 334 гривні.
Одним з наших перших кроків у новій Верховній Раді стане прийняття закону, який змусить
державу повернутися обличчям до понад 13 мільйонів пенсіонерів. Цим Законом буде
впроваджено справжню пенсійну реформу, яка покінчить з ганебною безвідповідальністю
держави перед пенсіонерами.
Ми ліквідуємо диспропорції при визначенні розмірів пенсій різним категоріям громадян.
Усім працюючим, включно з держслужбовцями, пенсії будуть встановлюватися за єдиним
принципом: 65% середньомісячної зарплати. Виняток становитимуть лише ті, хто щодня
ризикує здоров’ям і життям, виконуючи службові обов’язки. Для військовослужбовців,
працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів, рятівників буде встановлено
інше співвідношення – 80% середньомісячної зарплати.
Жодні інші спеціальні чи особливі пенсії більше встановлюватися не будуть. VIP- пенсії,
нараховані раніше, буде переглянуто, відповідно до встановленої Законом граничної
межі.
Розмір пенсії громадянина буде залежати від двох чинників: трудового стажу та заробітку.
Поступово до солідарної системи пенсійного забезпечення додамо добровільну
систему пенсійного страхування, створимо економічні передумови для запровадження
обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування. Забезпечимо суворий
контроль держави за діяльністю компаній з управління активами накопичувального
пенсійного фонду та надійні державні гарантії.
Кожна людина сама вирішуватиме, коли їй іти на пенсію. Але при цьому кожному буде
гарантована виплата заробленої пенсії по досягненню пенсійного віку. Ми припинимо
дискримінацію працюючих пенсіонерів. Пенсіонери, які бажають продовжувати
працювати, будуть отримувати і пенсію, і зарплату.
Для того, щоб відбулися ці зрушення, абсолютно непотрібно підвищувати пенсійний вік чи
пенсійний стаж, як це зробила нинішня влада.
На першому етапі додаткове фінансування Пенсійного фонду надійде від скорочення
необґрунтованих витрат на утримання органів державної влади, продажу 10 з 13 державних
резиденцій, скасування усіх пільг для народних депутатів та чиновників, продаж автопарку
державних установ, ліквідації корупційних схем в державних закупівлях.
Надалі надійною фінансовою основою Пенсійного фонду стане підвищення рівня
мінімальної заробітної плати, створення нових робочих місць, стимулювання виробництва,
розвиток внутрішнього ринку.

Справедлива зарплата
«Низька заробітна плата українців – це злидні мільйонів сімей і джерело надприбутків
олігархів. Ми відновимо справедливість. Кожен громадянин зможе заробити своєю
працею на достойне життя».
Підвищення заробітної плати – потужний стимул для розвитку економіки. Це зростання
внутрішнього попиту, піднесення національного виробництва, це нові робочі місця. Відтак,
через підвищення зарплати кожного українця ми забезпечимо економічне зростання
України!
Ми забезпечимо реальну оцінку вартості праці наших громадян, яка сьогодні є в 4-6 разів
нижчою, ніж у країнах Європейського Союзу, і втричі нижчою, ніж у колишньому СРСР.
Ми відкидаємо політику дешевої робочої сили, яка збагачує олігархів, гальмує розвиток
високотехнологічного національного виробництва.
Мінімальна заробітна плата буде збільшена до 2400 гривень – розміру реального
прожиткового мінімуму на сьогодні. Новий прожитковий мінімум буде розрахований не
за нормами воєнного часу, як зараз, а на основі вартості товарів і послуг, необхідних для
нормального життя людини в сучасному суспільстві.
За п`ять років ми доведемо мінімальну заробітну плату до двох прожиткових мінімумів
– щоб сім`ї з дітьми, навіть з мінімальними доходами, могли жити повноцінним життям,
а не витрачати все зароблене тільки на харчування та оплату комунальних послуг. Ми
ліквідуємо таке ганебне явище як бідність працюючих.
Ми зупинимо шахрайство, яке здійснює нинішня влада навіть з тими копійчаними
зарплатами, які є зараз. Жоден працюючий українець не отримуватиме зарплату, меншу
за мінімальну – зараз таких понад мільйон. Чоловіки й жінки матимуть рівні шанси для
професійного і службового зростання.
Ми зупинимо обкрадання працівників бюджетної сфери, їхня заробітна плата відповідатиме
їх суспільному значенню. Сьогодні влада повсюдно порушує закон, за яким мінімальний
посадовий оклад не може бути меншим за мінімальну заробітну плату. Через це лікарю
щомісячно не доплачують від 800 до 1400 гривень, вчителю – від 1000 до 3000 гривень.
Ми забезпечимо виконання закону, а встановлення нового рівня мінімальної заробітної
плати дозволить підняти зарплату бюджетників як мінімум удвічі.
Навантаження на фонд заробітної плати буде зменшено. Ми розглядаємо це як перший
крок до детінізації зарплат. Він обов`язково має бути підкріпленим подоланням корупції в
органах влади, зменшенням витрат на її утримання та іншими заходами, що сприятимуть
зростання довіри до влади з боку суспільства і бізнесу.
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Для цього ми:
• затвердимо новий прожитковий мінімум, який гарантуватиме повноцінне життя
громадянина – не лише можливість виживання, але й задоволення соціально-культурних
потреб, – на рівні 2400 грн (300 доларів США);
• встановимо суворішу відповідальність за порушення законодавства про оплату праці,
зокрема, за виплату заробітної плати нижчої за прожитковий мінімум, будь-які форми
дискримінації в оплаті праці за гендерною та іншими ознаками;
• передбачимо у законодавстві зменшення навантаження на фонд заробітної плати.

Для цього ми:
• невідкладно ухвалимо зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», з метою осучаснення пенсій;
• ухвалимо новий Закон України «Про реформування пенсійної системи»;
• ухвалимо законодавчі акти, необхідні для стабільного наповнення Пенсійного фонду.
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Доступні ціни і тарифи

Ресурси для майбутнього

«Ціни й тарифи в Україні вже давно стали «непідйомними» для більшості громадян, з
їхніми низькими зарплатами і пенсіями. Маємо ситуацію, коли в нашій країні ціни на
повсякденні товари є вищими, ніж середньоєвропейські. Встановлення справедливості,
зростання рівня життя громадян – це наше першочергове завдання».
Ми покінчимо з нинішньою ганебною практикою, коли українці змушені витрачати на
оплату житлово-комунальних послуг і харчування понад дві третини своїх невеликих
доходів. Впроваджені нами заходи, спрямовані на зростання заробітної плати та пенсій,
загального підвищення рівня доходів громадян, дозволять зменшити це навантаження.
Одночасно ми законодавчо заборонимо підвищувати ціни і тарифи на житлово-комунальні
послуги до того часу, поки держава не погасить заборгованість перед громадянами по
заробітних платах, пенсіях, стипендіях та інших грошових виплатах. Ми скасуємо рішення
нинішньої влади, яким впроваджується пеня за заборгованість громадян за ті чи інші
послуги. Пеня не буде стягуватися, поки людям не буде виплачено заборгованості з
заробітної плати та інших виплат з урахуванням інфляції.
Ми ухвалимо системний закон про повернення коштів вкладникам Ощадбанку
колишнього СРСР, який діятиме незалежно від прізвища президента чи прем`єр-міністра,
передбачатиме постійне виділення державою коштів на ці потреби.
Буде покінчено із засиллям монополістів на внутрішніх ринках, які багатіють на відсутності
вибору та дедалі більшому зубожінню громадян. Ми знищимо корупцію в ланцюзі
«виробник – споживач», ліквідуємо «корупційний податок» з громадян, який сягає до
30% ціни на товари та послуги.
Ми усунемо нинішню монополію на надання комунальних послуг. Люди отримають право
платити обґрунтовані ціни та обирати тих, хто забезпечить найкращу якість послуг за
найнижчою ціною.
Ми впровадимо механізми компенсації цін на продукти харчування, товари першої
необхідності, дитячі товари та лікарські засоби для малозабезпечених родин.
Ми змусимо тих, кому великі обсяги газу потрібні для виробничих потреб, досягати угод
з постачальниками не за рахунок суспільства. Для забезпечення потреб комунального
господарства, дитячих та освітніх закладів, лікарень, закладів соціальної сфери буде
використовуватися дешевий газ чи альтернативні види палива винятково внутрішнього
видобутку. Це зумовить встановлення обґрунтованої ціни на комунальні послуги й ліквідує
можливість спекуляцій на цьому питанні.

«Надра, природні багатства, пам’ятки історії, культури і духовності України можуть
належати тільки її народу. Ми повернемо незаконно привласнене олігархами справжньому
власнику, збережемо національні надбання для наступних поколінь».
Ми відновимо власність народу на природні та культурні багатства України. Всі незаконні
угоди та оборудки, завдяки яким клани, групи, приватні особи стали власниками
природних багатств, родовищ корисних копалин, будуть піддані перегляду і скасовані.
Плата за користування надрами та іншими природними ресурсами буде підвищена.
Право власності народу України на її природні багатства буде жорстко дотримуватись і
контролюватися Верховною Радою та Урядом України.
Ми гарантуємо повне і безумовне дотримання законного права громадян на доступ до
узбережжя річок, озер, морів, рекреаційних територій. Забезпечимо неухильне виконання
законів, які забороняють приватизацію чи будь-які інші форми відчуження національних
та природних парків чи їх частин, водних ресурсів та їх узбережжя, островів тощо. Ті
ділянки, що раніше були захоплені приватними та юридичними особами, товариствами,
об’єднаннями, будуть повернуті в державну власність.
Ніхто не зможе приватизувати чи захопити в той чи інший спосіб пам’ятки духовної,
історичної, культурної, природної спадщини. Вони належать і належатимуть винятково
народу України.
Ми зробимо все для того, щоб наступні покоління отримали у спадщину високо розвинуту
країну із чистим довкіллям. Ми покладемо край кричущій безвідповідальності власників
підприємств і компаній, керівників міст, областей, які по-варварськи забруднюють повітря,
воду, землі, знищують ліси. Збитки, завдані громадянам і природі, будуть компенсовані за
рахунок винуватців. Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів –
це надважливе завдання для всіх нас.
Буде ретельно проаналізовано перелік об’єктів, які можуть підлягати приватизації.
З програми приватизації буде вилучено об’єкти, які мають загальнодержавну вагу, духовну,
історичну цінність, важливі для забезпечення національної безпеки України.

Із цією метою ми:
• внесемо зміни до Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян
України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги»;
• ухвалимо Закон «Про встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житловокомунальні послуги»;
• внесемо зміни до Закону «Про житлово-комунальні послуги»;
• ухвалимо Закон «Про використання газу вітчизняного видобутку для потреб населення»;
• ухвалимо зміни до чинного законодавства, необхідні для впровадження компенсацій
цін на певні товари малозабезпеченим сім`ям;
• ухвалимо зміни до антимонопольного законодавства, які зруйнують засилля
монополістів на внутрішніх ринках.
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Для цього ми:
• проведемо ретельну інвентаризацію і визначимо порядок повернення в державну
власність раніше приватизованих за сумнівних обставин нафтових і газових свердловин,
інших покладів і родовищ корисних копалин, ділянок морського шельфу;
• повернемо в державну власність із забезпеченням безумовної можливості користування
всіма громадянами раніше захоплених приватними особами, фірмами чи так званими
«громадськими об’єднаннями» узбережжя морів, річок та озер, ділянок національних
парків, заповідників, лісів, інших природних багатств;
• не допустимо жодних вилучень з переліку історичних та архітектурних пам’ятників, які
перебувають у державній та комунальній власності і не підлягають приватизації;
• переглянемо програму приватизації на 2012-2014 роки, вилучимо із неї об’єкти,
що мають загальнодержавне значення, духовну, історичну цінність та є важливими для
національної безпеки (підприємства ОПК, енергомашинобудування, шахтні об’єднання
тощо).
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ІІ. Чесна влада
Влада без корупції
«Корупція починається з владних верхів. Наведемо лад у владі – очистимо країну від корупції!»
Чиновник утримується на гроші громадян. Ми примусимо його працювати для людей. Ми відберемо
у чиновника необмежену владу. Він діятиме в чітких рамках повноважень і процедур, буде жорстко
каратися за спроби використати владу у своїх цілях. Громадянам не треба буде давати хабарі за те,
що для них мають зробити за законом.
Корумповані чиновники будуть звільнені. Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевіримо
відповідність задекларованих доходів і майна державних службовців вищого рівня, прокурорів, суддів,
службовців керівного складу МВС, СБУ, митних та податкових органів, а також членів їхніх родин – їх
реальним витратам. Особи, які подали неправдиві відомості, будуть звільнені з посад, притягнуті до
відповідальності та позбавлені права працювати на держслужбі. Але ще більш непримиренними ми
будемо до будь-яких проявів корупції у новій владі.
Ми створимо Національне антикорупційне бюро, яке боротиметься з корупцією в органах влади,
насамперед – серед вищих посадових осіб. Цей орган буде максимально захищеним від впливу
політиків чи урядовців. В Україні буде сила, якої боятимуться корупціонери всіх рангів.
Ми виведемо доходи чиновників на світло. 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. Ми встановимо кримінальну відповідальність за надання неправдивої
інформації в деклараціях посадовців.
Винятків у боротьбі з корупцією не буде. Ми ухвалимо закон про імпічмент Президента України,
забезпечимо невідворотність відповідальності за корупційні дії вищих посадових осіб держави,
депутатів, суддів, прокурорів. Ми запровадимо обов`язкову перевірку Національним антикорупційним
бюро повідомлень громадян і матеріалів ЗМІ про факти корупції в органах влади. За результатами
перевірок будуть обов`язково вжиті відповідні заходи.
Усі проекти законів та інших нормативних актів підлягатимуть незалежній експертизі із залученням
експертів та неурядових громадських організацій на предмет виявлення корупційних ризиків у разі
їх запровадження.
Громадяни матимуть управу на чиновників. Надамо громадянам України право звертатися до
місцевого суду із заявою про порушення кримінальної справи проти будь-яких посадових та
службових осіб, депутатів усіх рівнів, державних службовців за корупційні дії, перевищення
посадових повноважень або злочинну бездіяльність та інші порушення закону, які тягнуть за собою
кримінальну відповідальність. Для обґрунтування таких заяв громадяни матимуть право збирати
докази, зокрема й зафіксовані технічними засобами, яким за законом надано легітимність в судах.
Суди будуть зобов’язані порушувати такі кримінальні справи за зверненням громадян.
Прозорістю – по корупції. Зобов’яжемо чиновників та високопосадовців, насамперед – працівників
МВС, податківців, митників, здійснювати офіційний прийом громадян лише у спеціально обладнаних
приміщеннях (публічних громадських офісах) зі скляними перегородками, відеоспостереженням.
Запровадимо практику обов’язкової відеофіксації процесів безпосереднього контакту чиновника
з громадянином, якому надається послуга, з можливістю вільного доступу до даної відеоінформації.
Будь-які спроби вирішення справ представниками органів державної влади, місцевого самоврядування
за допомогою корупційних методів, у позаробочий час і за допомогою неформальних контактів,
контактів у непередбачених для цього місцях тягтимуть за собою суворе покарання.
11

Ми припинимо збагачення можновладців за рахунок людей. Ми розслідуємо всі факти порушень
у здійсненні державних закупівель. Для цього буде створено спеціальну слідчу комісію Верховної
Ради. Ті, хто «нагрів руки» на бюджетних коштах, повернуть їх до бюджету та будуть покарані. Надалі
буде забезпечено особливо ретельний антикорупційний контроль над державними закупівлями.
Для цього ми ухвалимо:
• Закон «Про Національне антикорупційне бюро». Закон передбачає особливий порядок
створення цього органу, який робить його незалежним від впливу інших органів влади. Обсяг
повноважень Бюро буде достатнім, щоб розслідувати корупційні дії найвищих посадових осіб і
притягати їх до відповідальності;
• Закон про імпічмент Президента України. Закон зробить реальним   притягнення діючого
президента до відповідальності за злочини, вчинені під час перебування на посаді;
• зміни до законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про статус народного депутата
України», «Про державну службу», «Про судоустрій та статус суддів», «Про прокуратуру» та ін. Цими
змінами будуть встановлені більш жорсткі антикорупційні обмеження для всіх категорій посадових
осіб, впроваджено інститут незалежної громадської антикорупційної експертизи, механізм її
захисту від можливих впливів і реалізації її рішень;
• зміни до законів України, необхідні для запровадження європейських стандартів у кримінальній
юстиції;
• зміни до Кримінального та Адміністративного кодексів України щодо посилення відповідальності
за корупцію, зокрема, за подання неправдивих відомостей в деклараціях про доходи та витрати
державних службовців;
• Постанову «Про створення Спеціальної слідчої комісії з перевірки законності державних
закупівель, здійснених у 2010-2012рр.» Ця комісія перевірить, чи були державні кошти використані
законно, прозоро та ефективно, і передасть свої висновки до Національного антикорупційного
бюро для вжиття відповідних заходів;
• Постанову про забезпечення зменшення кількості та вартості платних послуг, які надаються
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та бюджетними установами.
Відповідальна влада
«Сьогодні вся влада в Україні зосереджена в руках однієї особи – президента. Український народ
не давав Януковичу таких повноважень, він узурпував їх. Ми відновимо розподіл влади, без якого
демократична держава неможлива, ми зробимо владу відповідальною перед суспільством».
Ми скасуємо монархічну за обсягом повноважень форму правління, незаконно запроваджену
Януковичем. Президент не матиме такої необмеженої влади, як тепер. В політичній системі діятимуть
принцип поділу влади та механізми стримувань і противаг.
Баланс влади буде відновлено. У Верховній Раді буде створена нова, демократична більшість. Новий
український парламент перестане бути слухняним виконавцем президентських забаганок, поверне
собі функції законодавця, обмежувача і контролера виконавчої влади. Ми законодавчо захистимо
права парламентської опозиції.
Депутати голосуватимуть лише особисто – ми включимо систему «Рада», яка технічно забезпечуватиме
особисте голосування. За голосування за іншого депутата буде передбачена кримінальна
відповідальність.
Видатки на утримання всіх органів влади, насамперед – Президента, Верховної Ради і народних
депутатів, Уряду, Генеральної прокуратури – будуть скорочені до мінімуму, пільги посадовим особам
– скасовані.
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Буде прийнято одночасне рішення про законодавче унормування процедури імпічменту Президента
та скасування недоторканності депутатів і суддів.
Ми розпочнемо процес оновлення Конституції. Демократичною більшістю у новій Верховній Раді
буде створена Національна Конституційна асамблея у формі спеціальної парламентської комісії. Після
прийняття Парламентом нова Конституція буде винесена на Всеукраїнський референдум.
Нова Конституція наблизить владу до громадян і зробить її більш відповідальною, прозорою і
підзвітною. Президент обиратиметься тільки всенародно. Громадяни зможуть ініціювати дострокове
припинення повноважень Президента через референдум, відкликати депутатів усіх рівнів.
Ми запровадимо 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.
Ми ухвалимо Виборчий Кодекс, в якому передбачимо проведення виборів Верховної Ради за
пропорційною системою з відкритими списками, коли кожен громадянин своїм голосуванням зможе
впливати на порядок кандидатів у списках, висунутих політичними партіями.
Законодавчо заборонимо переглядати виборчі закони пізніше, ніж за три роки до виборів, аби
позбавити тих, хто в даний момент перебуває при владі, можливості маніпулювати напередодні виборів
правилами гри в своїх інтересах. Посилимо відповідальність за порушення виборчого законодавства
та фальсифікації під час виборів.
Нами буде суттєво підвищено статус і повноваження Уповноваженого з прав людини (Омбудсмена).
Місцева влада буде докорінно реформована, скорочена і здешевлена, важелі впливу на неї будуть
передані від президента та уряду до місцевих громад, як це робиться в Європі. Ми ліквідуємо обласні
і районні адміністрації, їх функції виконуватимуть виконавчі комітети відповідних рад.
Нами буде створено так звані «універсами послуг», що дасть змогу громадянину в одному місці
(приміщенні), в зручний час отримати всі або найбільш поширені адміністративні послуги, що
надаються на певному адміністративно-територіальному рівні.
Ми повернемося до редакції Бюджетного кодексу, ухваленої 2009 року, яка передбачає створення
фінансової основи для місцевого самоврядування: податок на доходи фізичних осіб і податок на
землю в повному обсязі залишатимуться в місцевих бюджетах.
Із цією метою ми ухвалимо:
• Закон «Про гарантії прав парламентської опозиції»;
• Постанову Верховної Ради про включення системи «Рада», яка запроваджує особисте голосування;
• зміни до Кримінального кодексу України, якими буде встановлено кримінальну відповідальність
депутатів за голосування чужою карткою;
• зміни до Конституції та чинного законодавства, якими будуть скасовані пільги вищим посадовим
особам, недоторканність депутатів і суддів, запроваджені механізми відкликання депутатів усіх рівнів;
• нову редакцію Бюджетного кодексу, основою якого буде відповідний документ від 2009 року;
• зміни до Конституції, законів «Про місцеве самоврядування» та «Про місцеві державні адміністрації»,
інших актів, необхідні для реалізації реформи цих органів;
• Виборчий кодекс, який передбачатиме пропорційну систему з відкритими списками;
• зміни до законодавства, які встановлюватимуть суворішу відповідальність за порушення і
фальсифікації на виборах;
• зміни до Конституції і законодавства, необхідні для реалізації народної законодавчої ініціативи та
інших передбачених нововведень;
• Постанову Верховної Ради «Про створення Національної Конституційної асамблеї та розробку
проекту нової Конституції України»;
• новий Закон «Про уповноваженого з прав людини».
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Влада, яка захищає
«За останні два роки влада перетворила Україну на поліцейську державу. Правозахисні
органи стали каральними, за своєю чисельністю вони перевищили армію. Правосуддя
стало недоступним для простої людини. Ми виправимо ситуацію. Нова влада буде
захищати права громадян, а не порушувати їх».
Щоб відновити справедливість, повернути довіру громадян до суду, прокуратури,
правоохоронних органів, ми здійснимо прискіпливу перевірку законності їх рішень і
дій, що викликали суспільний резонанс. Посадові особи цих органів, винні в порушенні
закону, прав і свобод громадян, понесуть за це відповідальність.
Ми здійснимо справжню реформу судової системи, яка назавжди позбавить її впливу з
боку інших гілок та органів влади. Для цього буде прийнято Закон України «Про незалежне
фінансування судової влади», який встановить його фіксований рівень у відсотках
дохідної частини Державного бюджету України. В Україні запрацює суд присяжних, як
це передбачено Конституцією.
У новій редакції Конституції України ми передбачимо деполітизацію процесу призначення
та обрання суддів на посади, позбавимо цих повноважень Президента України та
Верховну Раду. Ці питання вирішуватиме оновлена Вища рада юстиції, сформована на
європейських принципах – її більшість становитимуть діючі судді або судді у відставці.
Ми підвищимо роль Верховного Суду України як найвищого судового органу, надамо
йому право законодавчої ініціативи з питань здійснення правосуддя. В Україні почне
діяти суд присяжних. Конституційний Суд, який скомпрометував себе замовними
рішеннями, в рамках конституційної реформи буде ліквідовано, його функції – передані
спеціалізованій палаті Верховного Суду України.
В Україні правосуддя стане доступним для кожної людини – незалежно від соціального
статусу та майнового стану. Нами буде прийнято Закон «Про безоплатну правову допомогу»,
який гарантуватиме її незахищеним верствам громадян не лише у кримінальному, а й у
цивільному та адміністративному видах судочинства, з фінансуванням послуг правників
з державного бюджету.
Ми змінимо Кримінально-процесуальний кодекс, приведемо його у повну відповідність
до європейських стандартів. Захистимо громадян від свавільного позбавлення чи
обмеження волі. Забезпечимо гуманні умови утримання і поводження з громадянами,
які перебувають в місцях позбавлення волі.
Ми здійснимо реформи прокуратури і правоохоронних органів, перетворимо їх із
репресивно-каральних на правозахисні, встановимо над ними цивільний контроль.
Верховна Рада та Уповноважений з прав людини отримають ширші повноваження з
контролю над силовими структурами.
Прокуратура буде позбавлена функцій досудового слідства та загального нагляду, проте
посилиться її роль у сфері контролю за дотриманням законності правоохоронними
органами (насамперед – дізнання і слідства). Функції слідства будуть відібрані від
всіх силових структур і зосереджені в незалежному органі – Національному слідчому
комітеті. Служба безпеки України буде деполітизована і перетворена на орган, який
забезпечуватиме національну безпеку України.
Ми скоротимо кількість та чисельність «спецпідрозділів», діяльність яких спрямована на
захист органів влади, протидію акціям протесту, а не на забезпечення безпеки громадян
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від кримінальних проявів. Буде на порядок скорочена чисельність Управління державної
охорони, яке сьогодні налічує понад 35 тисяч військовослужбовців та цивільних осіб,
але, по суті, охороняє одну людину – президента.
За рахунок цього будуть укомплектовані, краще екіпіровані та забезпечені фінансово ті
підрозділи, які оберігають життя, безпеку та власність громадян, борються з організованою
злочинністю. Ми створимо муніципальну міліцію, яка виконуватиме завдання охорони
громадського порядку, профілактики та розкриття дрібних та побутових злочинів.
Із цією метою ми:
• ухвалимо Закон «Про фінансування судової влади»;
• внесемо зміни до Кримінально-процесуального кодексу;
• ухвалимо Закон «Про Національний слідчий комітет»;
• ухвалимо Закон «Про безоплатну правову допомогу»;
• внесемо зміни до Закону «Про судоустрій та статус суддів»;
• змінимо відповідні статті Конституції України під час прийняття нового Основного Закону;
• внесемо зміни до законів «Про прокуратуру», «Про міліцію» (прийняття в новій редакції), «Про
вищу раду юстиції», «Про Службу безпеки України».

Підзвітна влада
«Влада обирається народом, діє від імені народу і живе на кошти народу. Наша мета
– зробити так, щоб влада виправдовувала витрати суспільства на неї, була прозорою і
підзвітною громадянам».
Ми припинимо настійливі спроби нинішньої влади обмежити громадян у праві проведення
референдумів та мирних зібрань. Новий Закон про всеукраїнський та місцевий
референдуми, який буде нами ухвалено, зробить процедуру їх проведення реальною,
незалежно від ставлення влади, а імплементацію результатів – гарантованою.
Надамо громадянам право через референдум висловлювати недовіру Президенту,
запровадимо механізм відкликання громадянами депутатів усіх рівнів.
Процедура повідомлень про проведення мітингів та інших мирних зібрань громадян буде
максимально простою, будуть зняті обмеження на проведення мирних зібрань біля органів
влади, визначено вичерпний і конкретний перелік підстав, за яких право на проведення
мирних акцій може бути обмежене.
Ми змусимо 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.
Гарантований доступ кожного громадянина до інформації буде нормою. Органи державної
влади та місцевого самоврядування не тільки будуть зобов’язані додержуватись термінів
надання інформації, але й вичерпно відповідати на кожен пункт і питання звернень
громадян. Права представників засобів масової інформації, громадськості на отримання
інформації, яка становить суспільний інтерес, будуть істотно розширені.
15

Ми забезпечимо право громадян отримувати правдиву та повну інформацію про те,
що відбувається в державі і світі. Будуть створені справжнє громадське телебачення і
радіомовлення.
Ми впровадимо дієву й жорстку відповідальність за спроби встановити цензуру чи
втручатись у професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації з боку органів
держаної влади або органів місцевого самоврядування. Заборонимо відкликання ліцензій
у ЗМІ.
У спеціальному законі, розробленому спільно із журналістською спільнотою, будуть
зафіксовані типові засади редакційної політики ЗМІ, які передбачають неупередженість,
збалансованість, представленість різних позицій та захищають права журналістів перед
власниками.
Ми демонополізуємо ринок ЗМІ, законодавчо обмежимо кількість телеканалів та
друкованих мас-медіа, якими одночасно можуть володіти одні й ті ж або афільовані
юридичні та фізичні особи, забезпечимо прозору структуру власності, сприятимемо
поширенню профспілкового руху серед журналістів, розробимо систему заходів щодо
протидії корупції в ЗМІ.
Ми сприятимемо встановленню ефективного та конструктивного партнерства між
державою і суспільством для проведення фундаментальних реформ, поступового
розв’язання всіх гострих проблем, які переживає наше суспільство.
У найкоротші терміни ми здійснимо перехід державних органів на електронне урядування
– електронний документообіг та електронну (безконтактну) форму надання послуг
населенню. Кожна особа матиме можливість звернутись до органів влади за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій (електронна пошта, режим он-лайн тощо). Буде
створено єдиний інтегрований веб-портал адміністративних послуг.
Ми запровадимо електронну систему інформування громадян, місцевих громад про
місцеві бюджети: кошти, об’єкти, виконавці, дати виконання. Забезпечимо оприлюднення
інформації про використані кошти державного та місцевих бюджетів.
Для цього ми ухвалимо:
• Закон про мирні зібрання громадян, який міститиме реальні гарантії дотримання
прав громадян на мирні зібрання;
• новий Закон «Про всеукраїнський та місцевий референдуми»;
• Закон, який обмежує права СБУ та інших правоохоронних органів здійснювати
політичні переслідування;
• Закон про типові засади редакційної політики ЗМІ, зміни до законодавства, які
посилюватимуть дотримання гарантії свободи слова та ЗМІ;
• нову редакцію Закону про доступ до публічної інформації, де будуть чітко визначені
межі конфіденційної інформації відповідно до сучасних демократичних стандартів,
встановлені додаткові гарантії громадянам на отримання інформації в разі звернень до
органів державної влади і місцевого самоврядування;
• Закон, яким буде впроваджено електронне урядування та систему електронного
інформування громадян.
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ІІІ. Гідне життя
Робота – для кожного
«Українцям треба повернути віру в те, що вони потрібні своїй країні. Гідна робота – гідна
зарплата – гідний добробут кожної української родини – це наша мета».
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Кожен громадянин нашої країни, який бажає працювати, буде мати таку можливість.
Ми реалізуємо Програму створення нових робочих місць, в основі якої буде державне
стимулювання економічної активності.
Ми здійснимо реструктуризацію української економіки, вона не буде сировинним придатком
розвинутих країн, а стане економікою XXI століття. Наша особлива увага буде зосереджена на
відродженні індустріального потенціалу міст Сходу і Півдня України.
Ми докорінно змінимо 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.
Податкова система буде спрямована на розвиток економіки. Ми ухвалимо нову редакцію
Податкового кодексу. Усі кошти підприємств, що спрямовуватимуться на розвиток
виробництва, будуть віднесені на валові витрати. Бухгалтерський і податковий облік будуть
поєднані – як це робиться в розвинутих країнах.
Ми зменшимо розміри єдиного соціального внеску. Це зменшить фіскальний тиск на
фонд оплати праці, дасть можливість легалізувати виплату заробітної плати, заохочуватиме
роботодавців до створення нових робочих місць. Водночас, ми об’єднаємо всі фонди
соціального страхування в єдиний соціальний фонд із чіткими стандартами якості його
послуг та жорстким і постійним контролем за використанням страхових коштів та наданням
страхувальникам якісних соціальних послуг.
Буде мінімізовано можливості ухиляння від сплати податків через офшори, зокрема шляхом
автоматичного оподаткування коштів, виведених в них, заборони надавати офшорним
компаніям державні замовлення, запровадження сплати податків за місцем виробництва
товарів та послуг.
Буде вирішено проблему доступних кредитів для підприємців. Ми реалізуємо масштабну
Програму кредитування розвитку підприємницької ініціативи. Держава компенсуватиме
новоствореному бізнесу відсоткову ставку за кредитами.
Усі підприємці, а не лише наближені до влади, отримають доступ до ресурсів, необхідних для
їхньої діяльності: землі, корисних копалин, коштів державного бюджету – через чесні та прозорі
закупівлі для державних потреб. Процедури відкриття та закриття бізнесу будуть максимально
спрощені, кількість дозволів і ліцензій – зменшені, час їх отримання – скорочений.
Наша мета – створення потужного середнього класу, який є соціальною основою демократії
і громадянського суспільства.
Ми зробимо сімейне підприємництво основою, головною рушійною силою відродження
українського малого бізнесу. Для цього буде запроваджено спеціальний (стимулюючий)
режим його оподаткування, націлений не на стягнення податків, а на заохочення, підтримку
і збереження сімейних підприємств, створення соціально-економічної основи української
родини, відродження національних традицій сімейного бізнесу, забезпечення трудового
виховання і навчання дітей та молоді.
Ми гарантуємо безумовний захист чесно набутої власності, особливу увагу приділимо захисту

прав міноритарних власників підприємств, а також дрібних власників рухомого та нерухомого
майна.
Кожній молодій людині ми дамо можливість отримати роботу. Серед першочергових нами
буде прийнято Закон про гарантоване забезпечення молодих людей першим робочим
місцем. Освіта буде нерозривно пов`язана з економікою: навчальні заклади готуватимуть
фахівців з професій, які затребувані сучасним високотехнологічним виробництвом.
Молоді люди зможуть отримати військову і цивільну спеціальність, зміцніти фізично й
морально, отримати гідну зарплату під час служби у професійних Збройних Силах України –
армія стане контрактною.
Будуть жорстко каратися за законом будь-які форми й прояви дискримінації під час прийому
на роботу, зокрема за ознакою віку і статі. Це стосується підприємств усіх форм власності.
Громадяни, які тимчасово залишилися без роботи, не будуть кинуті напризволяще. Допомога
з безробіття та програми перекваліфікації дадуть можливість знайти нове місце праці. Ми
запровадимо громадські роботи, які не потребуватимуть високої кваліфікації, але дадуть
можливість заробити на життя кожному, хто опинився в скрутному становищі.
Ми сприятимемо тому, щоб кожна людина могла жити і працювати в Україні там, де для неї
є гідна робота, а не була прив`язана до місця свого проживання. Ми реалізуємо Програму
підвищення трудової мобільності громадян, включно зі створенням єдиного Всеукраїнського
ринку доступного житла.
Ми ініціюємо створення державних неприбуткових будівельних компаній, які будуватимуть
доступне житло. Це житло здаватиметься органами місцевого самоврядування в оренду
громадянам за доступну ціну.
Для цього ми ухвалимо:
• нову редакцію Податкового кодексу, метою якої є стимулювання економічної активності,
зменшення кількості податків, спрощення процедур бухгалтерського та податкового обліку та ін.;
• Закон про гарантоване забезпечення першим робочим місцем випускників навчальних закладів,
який передбачатиме можливість працевлаштування кожного випускника, забезпечуватиме орієнтацію
закладів освіти на потреби економіки;
• зміни до законодавства, які посилять відповідальність роботодавців за будь-які прояви
дискримінації під час прийому на роботу;
• зміни до законодавства, спрямовані на фонд заробітної плати, зменшення навантаження на
заробітну плату, об`єднання соціальних страхових фондів;
• зміни до законодавства щодо стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу;
• Програму підвищення трудової мобільності громадян.
Гідне життя українського села
«Україна, яку ми будуємо, заможна, сильна, впливова, сучасна – починається з землі, з села,
з господаря. Ми маємо все для того, щоб бути успішними. Завдання держави – допомогти
кожному селянину відчути себе господарем на своїй землі, створити умови для розвитку
українського села».
Ми повернемо селянам віру в себе, у свою землю, в перспективу заможного життя на ній.
Наша мета – забезпечити Україну якісним і недорогим продовольством, яке виробляється в
Україні, а українських селян – гідно оплачуваною роботою і комфортними умовами життя на
селі.
Ми знаємо проблеми, які турбують кожного селянина, його потреби й побажання. Наша
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політика розвитку українського села спрямована на встановлення нової якості життя на селі,
стрімкий розвиток агропромислового сектору, вихід України в число європейських аграрних
лідерів.
Відродження й розвиток села гостро потребують нової, справедливої та чесної земельної
політики. Ми її маємо, і ми її втілимо.
В Україні буде створено таку модель аграрної економіки, в якій будуть органічно поєднані
крупнотоварне виробництво з його високою рентабельністю та фермерські господарства,
які забезпечують робочі місця і зберігають культурні традиції українського села.
Сільськогосподарська земля використовуватиметься винятково за своїм прямим
призначенням – для вирощування і збору щороку багатшого врожаю. Ми покладемо край
будівництву маєтків, гольф-клубів, зон відпочинку на землях, украдених у селян.
Буде подовжено мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до того
часу, поки не буде проведено повну інвентаризацію земель, створено реальний земельний
кадастр, вироблено прості, зрозумілі, чесні правила роботи земельного ринку.
Тільки громадяни України матимуть право приватної власності на землю. Ми не допустимо
високої концентрації землі в одних руках.
Кожна земельна ділянка отримає свою відповідну ціну, яка залежить від багатьох умов
(якості землі, її розташування, зручності для обробки). Ця ціна стане основою для розрахунку
орендної плати власникам паїв. Ми встановимо мінімальну гарантовану державою ціну на
землю.
Власник землі, і тільки він сам матиме право і змогу розпоряджатися своїм земельним паєм –
взяти доступний кредит, щоб господарювати самому, продати свою ділянку за справедливою
ціною, обміняти її, здати в оренду. Держава може лише сприяти йому, або ж викупити пай,
якщо власник не має планів обробляти землю.
Ми запровадимо нову кредитну політику, яка заохочуватиме зростання виробництва аграрної
продукції, підвищення її якості. Селянин зможе отримати доступний кредит на 49 років на
придбання землі, ведення фермерського господарства.
Дешеві банківські кредити виділятимуться на будівництво та реконструкцію виробничих
приміщень, закупівлю обладнання, сільськогосподарської техніки та технологій, насіння,
хімікатів, інші потреби розвитку аграрної сфери.
Держава візьме на себе компенсацію частини виплат відсотків за цими кредитами. Для тих,
хто обробляє землю, створює нові робочі місця в аграрному секторі, будуть встановлені
податкові канікули.
Селяни та їх об’єднання зможуть продавати свою продукцію без численних посередників,
що паразитують на їхній праці. Ми сформуємо зручну для аграрного виробника економічну
інфраструктуру. Ринок аграрної продукції в Україні діятиме за стабільними і прозорими
правилами на принципах чесної конкуренції.
Ми зупинимо контрабанду сільськогосподарської продукції з-за кордону, завезення продуктів
за фіктивно низькими цінами, зобов`яжемо всіх, хто завозить в Україну сільгосппродукцію,
повністю сплачувати всі податки.
Аграрні виробники будуть зацікавлені в тому, щоб виробляти продукцію за стандартами якості
Євросоюзу. Експорт продукції матиме державну підтримку.
Українське село стане комфортним для життя, привабливим для молодих, талановитих і
працьовитих людей.
У кожному селі будуть доступні програми кредитів і допомоги для житлового будівництва,
забезпечення житла водою, опаленням, каналізацією. Діятимуть спеціально розроблені
тарифні програми.
Кожна сільська родина отримає доступ до якісної медицини, до сучасної освіти, починаючи з
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дошкільної. Буде створено систему заохочення для тих, хто обрав працю в сільських школах,
дитячих садках, лікарнях і фельдшерських пунктах, осередках культурного життя.
Для цього ми:
• ухвалимо Національну програму аграрного розвитку. Цей документ визначатиме якісно
нові підходи до соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку сільських
місцевостей;
• подовжимо мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення;
• здійснимо загальнодержавну інвентаризацію земель, зробимо справедливу оцінку
вартості кожної земельної ділянки, забезпечимо відкритість процесу створення земельного
кадастру з повним доступом громадян до інформації, створимо Єдину систему кадастру і
реєстрації речових прав на нерухоме майно;
• внесемо зміни до чинного законодавства в таких сферах як вища, шкільна і дошкільна
освіта, охорона здоров’я, які будуть орієнтовані на врахування потреб розвитку українського
села;
• ухвалимо Закон про ринок землі, який чітко встановить, що право власності на землі
сільськогосподарського призначення належатиме винятково громадянам України,
унеможливить надмірну концентрацію земель одним власником, регулюватиме земельні
відносини в чесний і прозорий спосіб;
• здійснимо заходи, які уможливлять надання дешевих кредитів банківськими установами
виробникам аграрної продукції під заставу землі;
• ухвалимо зміни до законодавства, спрямовані на підвищення продовольчої безпеки
держави, посилення відповідальності за контрабанду аграрної продукції.
Рівні можливості отримання сучасної освіти
«Ми забезпечимо для всіх наших дітей справжню освіту ХХІ століття, яка дасть їм можливість
бути успішними людьми, реалізувати свої таланти і здібності».
Кожна українська дитина зможе здобути сучасну освіту, яка буде придатною в подальшому
житті. Ми запровадимо оновлені стандарти змісту освіти та умов навчання, які гарантує
держава. Забезпечимо автономію шкіл та незалежну оцінку якості їх роботи. Створимо умови
для виявлення та розвитку здібностей дитини під час навчання та в системі позашкільної
освіти.
Професія вчителя знову стане шанованою і привабливою. Адже головна передумова
покращення якості освіти – кваліфікований, з високим соціальним статусом педагог. Ми
підвищимо кваліфікаційні вимоги до вчителя та одночасно – посилимо привабливість професії
через підвищення заробітної плати та мотиваційні доплати, що базуються на результатах праці.
Ми припинимо маніпуляції з єдиною тарифною сіткою, забезпечимо неухильне виконання
законодавства про оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Для кожної дитини, незалежно від місця проживання і статків батьків, стане доступною
дошкільна освіта. Ми збільшимо кількість місць у дошкільних закладах, сприятимемо розвитку
різних форм дошкільної освіти. У містах, де існує дефіцит місць у дитячих садках, запровадимо
публічні електронні черги для запобігання хабарництву. Розширимо можливості дошкільної
освіти для дітей з особливими потребами.
Діти у сільській місцевості не повинні бути обмеженими в доступі до якісної освіти. Наша
мета: в кожному населеному пункті, де є діти віком до 10 років, мають бути принаймні дитячий
садок і початкова школа. Сільська школа має бути культурно-просвітницьким центром села.
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Ми розвиватимемо різні форми навчання в малих школах, забезпечимо умови надання ними
якісної освіти.
Професійна та вища освіта будуть відповідати вимогам сучасного ринку праці. Ми залучимо
роботодавців до розробки змісту освіти та проведення кваліфікаційних іспитів. Підвищимо
технологічний рівень освіти. Зміцнимо зв’язок навчання з базами практики і стимулюватимемо
роботодавців до надання випускникам першого робочого місця. Кошти підприємств, за які
здійснюватиметься підготовка фахівців, відноситимуться на валові витрати.
Ми змінимо підхід до фінансування освіти з витратного на інвестиційний. Запровадимо
принцип «гроші – за людиною», коли випускник, який успішно пройшов ЗНО, зможе отримати
державний грант на здобуття вищої освіти та сплатити ним за навчання в обраному ВНЗ.
Розмір гранту залежатиме від результатів тестування. Це створить рівні умови конкуренції між
вищими навчальними закладами та сприятиме покращенню якості освіти, яку вони надають.
Створимо механізми стимулювання інвестицій бізнесу в освіту.
Ми зробимо українську вищу освіту конкурентоспроможною в європейському освітньому
просторі. Вищим навчальним закладам буде гарантована академічна, фінансова та кадрова
автономія, надані права власності на їх майно та результати власної наукової та науковотехнічної діяльності. Поряд з цим, ми забезпечимо незалежне оцінювання якості вищої освіти,
усунемо корупцію у сфері ліцензування та акредитації освітніх закладів, атестуванні науковопедагогічних кадрів. Заохочуватимемо розвиток фундаментальних і прикладних наукових
досліджень в університетах.
Ми забезпечимо умови для широкого суспільного узгодження рішень в освіті, зокрема
щодо змін у мережі шкіл, змісту освіти, освітньої політики. Громадяни матимуть можливість
отримати достовірну інформацію про якість освіти, яку надає кожен навчальний заклад, і
зробити свідомий вибір, де навчатися.
Для цього нами будуть ухвалені:
• нова редакція Закону України «Про освіту», яка визначить основи законодавства у сфері
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, вищої освіти та освіти впродовж
життя;
• нова редакція Закону України «Про вищу освіту», що створить можливості для системної
реформи вищої освіти та входження до європейського освітнього простору;
• Національна система професійних кваліфікацій, яка повинна пов’язати освітні рівні з
відповідними професійними кваліфікаціями та кваліфікаційними вимогами ринку праці, які
будуть періодично оновлюватись із залученням роботодавців;
• Закон про гарантоване забезпечення першим робочим місцем випускників навчальних
закладів, який передбачатиме можливість працевлаштування кожного випускника,
забезпечуватиме орієнтацію закладів освіти на потреби економіки.
Доступна, якісна медицина
«Низька заробітна плата принижує лікаря, неякісні медичні послуги – пацієнта, а розрахунок
хабарами – обидві сторони. Ми розірвемо це замкнуте коло!»
Ми зробимо систему медичного обслуговування громадян сучасною, ефективною і
доступною. Фінансування цієї галузі буде гарантованим і достатнім для її постійного розвитку.
Ми покінчимо з принизливою практикою, коли людині без реєстрації у певному населеному
пункті відмовляють у наданні медичної допомоги.
Кожній людині буде гарантовано законом обсяг медичних послуг, які надаватимуться
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безкоштовно, за рахунок державного бюджету – включно з швидкою медичною допомогою,
медикаментами, необхідними матеріалами, всіма видами невідкладних оперативних втручань.
Буде кардинально реформовано систему швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Мобільні бригади і приймальні відділення лікарень будуть забезпечені всім необхідним.
Основою системи охорони здоров’я України буде обов’язкове державне медичне страхування
та поступовий розвиток добровільного медичного страхування роботодавцями своїх
працівників. Для тих роботодавців, які забезпечуватимуть медичне страхування персоналу,
будуть запроваджені податкові та інші пільги.
Ми зупинимо відплив кращих медичних фахівців за кордон, знизимо рівень корупції в
медичній сфері. Працівники медичної галузі матимуть гідний рівень оплати відповідно до
кваліфікації і досвіду, гнучку систему матеріального заохочення з боку держави. Буде
переглянуто методику підготовки різних категорій медиків відповідно до суспільних потреб.
Центри підготовки медичних фахівців будуть забезпечені всім необхідним для досягнення
високого рівня кваліфікації.
Буде зменшено катастрофічний розрив у якості та доступності медицини в місті й селі.
Ми спрямуємо державну підтримку на покращення доступу до медичного обслуговування
мешканців віддалених сіл, особливо в гірській місцевості. Міські та сільські медичні заклади
отримуватимуть сучасні санітарний транспорт та обладнання.
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.
Ми ліквідуємо привілеї для можновладців у медичному обслуговуванні. Спеціальні «закриті»
медичні заклади, в яких лікуються депутати та чиновники, такі як «Феофанія», будуть включені
в мережу загальнодоступних лікувальних закладів.
Для цього ми ухвалимо:
• зміни до законодавства, які уможливлять встановлення
і встановлять стандарти
мінімального, гарантованого державою обсягу медичної допомоги громадянам;
• Закон про страхову медицину та зміни до Податкового кодексу, якими надаватимуться
пільги роботодавцям, які добровільно фінансуватимуть медичне страхування своїх
працівників.
Турбота про людину
«Держава захистить і подбає про кожного, хто цього потребує. Україна буде взірцем чуйного
ставлення до дітей, людей похилого віку, людей із особливими потребами».
Ми будуємо в Україні справжню соціальну державу ХХІ сторіччя. Така держава неможлива без
солідарності – визнання кожним членом суспільства своєї відповідальності за стан справ у суспільстві,
і суспільства в цілому – за долю кожної окремої особи. Тому інтереси та потреби кожної людини,
розвиток її можливостей будуть у центрі уваги державної політики.
Ми здолаємо злочинну байдужість держави до повсякденного життя своїх громадян і небажання
чиновництва враховувати потреби мільйонів людей. Соціальна допомога буде спрямована тим
громадянам, які її дійсно потребують. Цілеспрямованість, повнота і доступність – це наші головні
підходи у сфері соціального забезпечення.
Ми сконцентруємо зусилля держави на тому, щоб діти, з тих чи інших причин позбавлені батьківського
тепла, зростали в найкращих умовах. Видатки на дитячі будинки сімейного типу, інтернати та інші
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спеціальні установи для неповнолітніх буде істотно збільшено. Держава заохочуватиме тих, хто має
хист і бажання працювати з дітьми, особливо – з хворими, сиротами, з тими, хто зазнав психологічних
травм.
Ми започаткуємо нову політику стосовно людей похилого віку, які залишилися на самоті та потребують
опіки. Держава не просто збільшить видатки на утримання установ для таких людей. Буде змінено
філософію їх діяльності – вони перетворяться на місця нормального життя і спілкування. Мережу
цих установ буде розширено.
Будуть максимальним чином враховані інтереси і права людей із особливими потребами. Ми зробимо
все можливе, щоб ці люди жили повноцінним життям, мали можливість отримати освіту, робоче
місце, умови для ведення власного бізнесу. Україна повинна стати «безбар`єрним середовищем»
для всіх її громадян. Діти-інваліди отримуватимуть державну допомогу у розмірі, що забезпечуватиме
достойне життя. Ті, хто взяв на себе обов’язок піклування про людей із особливими потребами,
отримають належну матеріальну підтримку.
Буде запроваджено нову, сучасну молодіжну політику. Ми кардинально оновимо законодавство
щодо молоді, ухвалимо комплексний Закон України «Про молодь», яким передбачатимуться шляхи
вирішення найбільш нагальних проблем молодих людей – житла, роботи, освіти, молодої сім`ї, участі
у громадському житті і впливу на прийняття державних рішень.
Ми приділимо увагу патріотичному та фізичному вихованню, сприятимемо всебічному інформуванню
молоді в питаннях статевих стосунків, шлюбу та батьківства. Безпрецедентне поширення алкоголізму,
паління, а надто – наркотиків, часто навіть на території навчальних закладів, буде швидко ліквідовано.
Молоді фахівці будуть забезпечені першим робочим місцем. Молоді підприємці-початківці
розпочинатимуть власну справу на пільгових умовах. Молоді родини зможуть скористатися
програмами молодіжного кредитування з доступними відсотковими ставками.
Наша гендерна політика поєднуватиме найкращі українські традиції і сучасні європейські підходи.
Нашим першим кроком стане розширення можливостей для жінок брати участь у політичному житті та
державному управлінні. Чим більше можливостей матимуть жінки для вироблення і реалізації політики
– тим гуманнішим буде наше суспільство. Ми повинні поступово дійти до рівного представництва
чоловіків і жінок в усіх сферах суспільного життя, що відповідатиме демографічній ситуації.
Кожна людина почуватиметься захищеною. Безпека кожного, вільний розвиток кожної особистості
– це те, що вигідно вирізнятиме Україну у світі.
Із цією метою ми:
• внесемо зміни до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні», що передбачають поступове збільшення від 5% до 15% співвідношення робочих місць для
молоді до середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
• внесемо зміни до Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»;
• розробимо за участі молодіжних громадських організацій та ухвалимо комплексний Закон
України «Про молодь»;
• внесемо зміни до чинного законодавства з метою уніфікації різноманітних видів пільг, соціальних
виплат та послуг, які містяться більш ніж у 55 законах та 120 підзаконних нормативно-правових
актах;
• затвердимо і реалізуємо Програму забезпечення умов повноцінного життя людей з особливими
потребами «Безбар`єрна Україна»;
• внесемо зміни до чинного законодавства, спрямовані на розширення представництва жінок в
органах влади та органах місцевого самоврядування, стимулювання народжуваності, підвищення
престижу материнства.
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Духовно багате, культурно розвинене суспільство
«Духовно-культурну сферу буде перетворено на простір, де відбувається всебічний
розвиток людини й піднесення її гідності. Усі громадяни отримають рівний доступ до
культурних цінностей. Українська культура стане синонімом передового й модного не
меншою мірою, ніж традиційного й фольклорного».
Україна не буде культурною колонією, пасивним споживачем закордонного культ-секондхенду і простим постачальником кадрів до колишньої метрополії. Вона відповідатиме на
виклики глобалізації не заборонами, ізоляцією або капітуляцією, а збагаченням власної
культури та презентацією конкурентоспроможного, унікального культурного продукту на
світовій і європейській аренах.
Буде створено єдиний культурний простір, поза яким неможлива ані українська
державність, ані українська політична нація.
Ми реалізуємо політику, яка утвердить українську мову, єдину державну, як мову дипломатії
і високого мистецтва, найсучаснішої естради і найновіших технологій, і, водночас, дасть
змогу розвиватися іншим мовам народів України; всі бажаючі вчити українську мову
отримають для цього повноцінні можливості.
Забезпечимо високий рівень присутності української мови в національному
інформаційному просторі, зокрема, на телебачення та радіо. Засобами соціальної реклами
популяризуватимемо українську мову, яка має стати потужним засобом міжособистісного
спілкування в усіх сферах суспільного життя.
Система управління культурною галуззю буде реформована. З бюджетного тягаря галузь
перетвориться на центр розвитку культурних інновацій. Ми забезпечимо принципово
більш прозорий конкурсний механізм фінансування культурно-мистецьких проектів;
одночасно буде створено правові та економічні стимули для залучення недержавних
коштів до підтримки культури та мистецтва.
Буде реалізовано програму заохочення новаторських тенденції у мистецтві, музейній та
бібліотечній справі, книговидавництві.
Ми повернемо повноцінне культурне життя у села, першочергово здійснимо програму
інтернетизації всіх районних, а згодом – і сільських бібліотек.
Ми відновимо конституційні принципи свободи совісті та рівності релігійних організацій
перед законом, викорінимо практику корумпування і залякування владою церковної
ієрархії та політичний тиск на громади віруючих. Заборонимо приватизацію культових
будівель, а також споруд і майна, відчужених свого часу у Церкви, виконаємо зобов’язання,
що їх взяла на себе Україна у сфері державно-церковних відносин при вступі до Ради
Європи. Не дозволимо використовувати релігійні організації для реалізації політичних
цілей інших держав.
Для цього ми ухвалимо:
• Закон «Про національне культурне виробництво»;
• Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки неприбуткових
організацій»;
• Закон «Про розвиток гуманітарної сфери України»;   
• Закон «Про заборону приватизації споруд культового призначення, які знаходяться у
державній і комунальній власності»;
• «Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні».
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Наука та інновації – шлях до конкурентоспроможності

ІV. Європейська Україна

«Інвестиції в науку — основа майбутнього України. Від того, як створюємо і запроваджуємо
інновації, залежить стан економіки і суспільства через десять років. Розвиток освіти та науки
нарощує інтелектуальний капітал, який є джерелом конкурентоспроможності країни!»
Ми розробимо і втілимо в життя Програму реформування і розвитку науки до 2025 року,
яка базуватиметься на основі довгострокової стратегії розвитку України, прогнозованих
потреб економіки та різних сфер суспільного життя, а також передбачатиме законодавче
впровадження сучасних методів організації та фінансування наукових досліджень.
Доведемо на законодавчому рівні до 2% ВВП частку держбюджету, яка виділяється на
фінансування науки. Державна підтримка буде здійснюватися як для прикладних, так і для
фундаментальних досліджень.
Розроблена Програма реформування науки міститиме в собі організаційні та фінансові
важелі, які стимулюватимуть внутрішню реорганізацію та модернізацію як Національної
академії наук та її наукових установ, так і всіх інших суб’єктів наукової діяльності.
Демократична більшість у новообраній Верховній Раді гарантуватиме недоторканість
існуючої наукової інфраструктури Національної академії наук України, галузевих академій
наук, державних вищих навчальних закладів, а також її захист від різних видів рейдерства,
зокрема з боку держави.
Будуть створені передумови консолідації академічної науки (Національна академія наук
України та галузеві академії наук) з університетською наукою для розвитку наукових
досліджень у вищих навчальних закладах.
Ми передбачимо стимули для державних і приватних підприємств, які можуть бути як
споживачами наукового продукту, так і джерелами його фінансування. Забезпечимо
неперервність зв’язку в ланцюгу «фундаментальні дослідження - прикладні дослідження науково-технологічні розробки - інноваційне виробництво».
Інвестори при створенні нових виробничих потужностей будуть звільнятися на певний
період від податків при імпорті обладнання, технологій та комплектуючих, аналоги яких не
виготовляються в Україні. В перспективі передбачається звільняти від оподаткування всі
інвестиції у розширення та оновлення виробництва.
Пріоритетний розвиток отримають наукоємні технології та галузі — нанотехнології,
мікроелектроніка, ракетно-космічні, авіабудівні, суднобудівні, машинобудівні, інформаційні
технології.
Ми створимо дієву систему захисту інтелектуальної власності в Україні, усунемо всі існуючі
законодавчі бар’єри, які перешкоджають інтеграції української науки до європейського та
світового наукового простору.

«Україна була, є і завжди буде європейською державою. Тому наше завдання – не «йти до
Європи», а вивести країну в число європейських країн, що найбільш динамічно розвиваються,
бути активними учасниками будівництва об’єднаної Європи майбутнього».
Наш вибір – сучасна демократична держава, сильна, заможна, авторитетна у світі. У нашому
суспільстві мають утвердитися цінності демократії і верховенства права, нові норми і
стандарти, які дозволять підвищити якість життя, реформувати політичну та економічну
системи, досягти високого рівня конкурентоспроможності, набути впливу в Європі та світі.
Ми твердо переконані, що є лише один спосіб виконання цього завдання: участь України в
загальноєвропейських об’єднавчих процесах, а в перспективі – повноправне членство України
в Європейському Союзі, як стратегічна мета. Альтернативою може бути тільки нарощування
відсталості, зростання бідності, розбазарювання всього нашого багатого потенціалу.
Ми сприятимемо реалізації цього завдання, інтегруючи Україну у європейський діловий,
інформаційний, науковий, освітній, культурний простір, детально інформуючи громадян про
переваги європейської інтеграції.
Ми припинимо торгівлю Україною, її національними інтересами на догоду інтересам певної
особи чи певної групи. В українську зовнішню політику ми повернемо послідовність і
передбачуваність. Ми виправимо такі прорахунки, як погіршення відносин з ЄС і загроза
міжнародної ізоляції, зниження рівня відносин із США, комплекс меншовартості у відносинах
з Росією.
Національні інтереси України захищатимуться жорстко, наполегливо і професійно. Ми
посилимо захист прав кожного громадянина України в будь-якій точці світу. Нинішня
практика приниження наших громадян у багатьох країнах світу з будь-яких питань і мотивів
буде припинена.
Нова українська влада активно і послідовно створюватиме умови, за яких українські трудові
мігранти могли би за власним бажанням повернутися додому. Поки ж вони працюють на
чужині – ми захищатимемо їх права, будемо сприяти їхній легалізації в країнах перебування,
створювати механізми для безпечного перерахування коштів їхнім родинам, гарантуємо
уникнення подвійного оподаткування.
Першочерговими нашими завданнями є скасування принизливих візових режимів, передусім,
досягнення домовленості про встановлення безвізового режиму з ЄС.
Ми відновимо відкритий і рівний діалог з усіма нашими партнерами – ЄС, США, Росією,
Китаєм, Індією, Бразилією та іншими країнами світу, будуючи відносини на основі рівності,
взаємної вигоди, прагматизму та послідовного дотримання національних інтересів.

Із цією метою ми:
• розробимо і реалізуємо Програму реформування і розвитку науки до 2025 року;
• внесемо Зміни до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» стосовно збільшення
обсягу фінансування науки;
• передбачимо в оновленому податковому законодавстві стимули для підприємств, які
заохочували б їх до запровадження інновацій, фінансування вироблення наукового продукту,
розробки нових технологій;
• удосконалимо дієве законодавство про захист прав інтелектуальної власності.

Із цією метою ми:
• підпишемо і ратифікуємо Угоду про політичну асоціацію між Україною та ЄС, невід’ємною
частиною якої будуть положення про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної
торгівлі;
• неухильно виконуватимемо положення Угоди, здійснюватимемо адаптацію законодавства
України до стандартів ЄС;
• підпишемо взаємовигідну і рівноправну угоду про створення зони вільної торгівлі з Росією;
• добиватимемося безвізового режиму для громадян України з країнами ЄС та іншими
державами світу.
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