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 ; збереження статусу унітарної та суве-
ренної держави;

 ; мирне врегулювання воєнного конфлікту 
на сході та укладення Угоди про націо–
нальне єднання України;

 ; повернення АР Крим до складу України 
мирними засобами;

 ; заборону перебування на постійній  
основі на території України будь-яких 
іноземних військових підрозділів.

ВІДРОДЖЕННЯ МИРУ  
ТА ЄДНОСТІ

Повернення АР Крим  
до складу України 
мирними засобами
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 ; встановлення розміру орендної плати 
за земельні паї не менше 5% справед-
ливої вартості земельної ділянки;

 ; направлення податків і зборів за землю 
на розвиток місцевої інфраструктури;

 ; цілодобове забезпечення кожної сіль-
ської хати газом, водою та електрикою;

 ; якісні дороги в кожному селі з належ-
ним освітленням та сучасні дороги між 
селами;

 ; оснащення кожного сільського ФАПу 
сучасним медичним обладнанням і 
транспортом; 

 ; безперебійне курсування безкоштов-
них автобусів для учнів та вчителів;

 ; негайне припинення примусового 
об’єднання громад;

 ; справедливі закріпленні законом міні-
мальні закупівельні ціни на молоко;

 ; недопущення продажу української зем-
лі за безцінь.

ВІДРОДЖЕННЯ СІЛ ТА СЕЛИЩ

Недопущення  
продажу української  
землі за безцінь
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 ; якісне освітлення міських вулиць;

 ; ремонт доріг і зупинок громадського 
транспорту, обладнання їх сучасни-
ми пристроями інформування про рух 
транспорту;

 ; ремонт покрівель і під’їздів;

 ; ремонт і оснащення безпечним облад-
нанням усіх спортивних і дитячих май-
данчиків;

 ; відродження загальноміських свят, по-
вязаних із важливими й визначними для 
міст історичними подіями і традиціями;

 ; реконструкцію та облаштування цен-
тральних міських площ, парків і скверів.

ВІДРОДЖЕННЯ МІСТ

Ремонт доріг  
та зупинок громадського 
транспорту
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 ; скасування комунальних тарифів, за-
проваджених діючим урядом;

 ; повний аудит діяльності підприємств 
ЖКГ для виявлення корупції та причин 
неефективності їхньої роботи;

 ; модернізацію водо- і тепломереж для 
мінімізації втрат води й тепла під час 
постачання споживачам;

 ; нову систему розрахунків комуналь-
них тарифів, що має враховувати ре-
альні доходи громадян;

 ; ремонт і модернізацію котелень і елек-
трощитових для забезпечення безпе-
ребійного постачання тепла й електро-
енергії споживачам.

ВІДРОДЖЕННЯ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Нові комунальні тарифи, 
що мають враховувати 
реальні доходи громадян
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 ; збільшення вдвічі кількості бюджетних 
місць у вищих навчальних закладах;

 ; безоплатне забезпечення учнів на-
вчальних закладів підручниками;

 ; безкоштовне харчування в школах і ди-
тячих садках;

 ; збереження мережі позашкільних на-
вчальних закладів;

 ; надання учням шкіл та дітям із багато-
дітних сімей права пільгового проїзду 
громадським транспортом.

ВІДРОДЖЕННЯ ОСВІТИ Й НАУКИ

Збільшення вдвічі 
кількості бюджетних  
місць у вищих  
навчальних закладах
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 ; право громад самостійно формувати 
владу на місцях і розпоряджатися свої-
ми землями;

 ; самостійне вирішення громадами пи-
тань власного економічного і соціаль-
ного розвитку;

 ; повне право громад розпоряджатися 
корисними копалинами місцевого зна-
чення;

 ; передачу місцевим громадам більшої 
частини (від 50 до 100%) надходжень 
від усіх податків.

ВІДРОДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

 50–100%
надходжень від усіх податків

передавати місцевим  

громадам
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 ; сприяння будівництву інфраструктур-
них об’єктів у межах громади, що за-
безпечить створення додаткових робо-
чих місць; 

 ; безкоштовне надання землі та підведен-
ня інженерних комунікацій інвесторам, 
які розміщують виробництво в депре-
сивних регіонах і сільській місцевості;

 ; сприяння залученню інвестицій для 
створення нових підприємств і недопу-
щення закриття діючих.

 ; сприяння залученню інвестицій для 
створення нових підприємств і недопу-
щення закриття діючих.

ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ  
ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

Сприяння будівництву 
інфраструктурних об’єктів 
в межах своєї громади
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 ; переоснащення медичних закладів;

 ; запровадження системи обов’язкового 
медичного страхування;

 ; доступність ліків для соціально вразли-
вих верств населення за рахунок збіль-
шення фінансування відповідних дер-
жавних програм; 

 ; обмеження до 5% граничної надбавки 
на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення.

ВІДРОДЖЕННЯ СИСТЕМИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Запровадження системи 
обов’язкового медичного 
страхування
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 ; перегляд пенсійної реформи та повер-
нення всіх пільг, скасованих діючим 
урядом;

 ; мінімальну зарплату й мінімальну пен-
сію не нижче реального прожиткового 
мінімуму (5000 грн);

 ; збільшення розміру допомоги при на-
родженні першої дитини на 50%, другої 
дитини на 100%, третьої на 150%;

 ; спеціальну муніципальну надбавку до 
зарплати вихователям, учителям і лі-

карям, що враховуватиме реальний рі-
вень цін;

 ; збільшення пенсій і зарплат бюджет-
никам, з урахуванням офіційного рівня 
інфляції та курсу гривні щодо долара 
США;

 ; заборону закриття лікарень, шкіл і ди-
тячих садків;

 ; заборону необґрунтованого підвищен-
ня цін на проїзд у громадському тран-
спорті.

ВІДРОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ  
СПРАВЕДЛИВОСТІ

61 920
гривень

при народженні  
першої дитини

82 560
гривень

при народженні  
другої дитини

103 200
гривень

при народженні  
третьої дитини
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 ; одночасне зняття недоторканості з усіх, 
зокрема з президента, депутатів і суддів;

 ; вилучення на користь держави майна 
можновладців, законність придбання 
якого не доведена;

 ; довічне позбавлення права працювати 
на державній службі тих, хто був засу-
джений за корупцію;

 ; цілодобове патрулювання всіх міських 
вулиць і дворів для гарантування пра-
вопорядку й безпеки громадян;

 ; право створювати муніціпальну міліцію 
місцевими громадами;

 ; право українських громадян відклика-
ти депутата будь-якого рівня, якщо він 
не справляється зі своїми обов’язка-
ми або порушив присягу українському 
народу.

ВІДРОДЖЕННЯ ЗАКОННОСТІ  
ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Зняття недоторканості  
з президента, депутатів  
і суддів
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 ; звільнення від оподаткування меценат-
ських внесків у культурні проекти;

 ; фінансування культурних об’єктів міс-
цевого значення з місцевих бюджетів;

 ; реставрацію та відновлення всіх 
пам’ятників та історичних пам’яток, що 
розташовані в містах;

 ; можливість громад самостійно визна-
чати пріоритети культурних традицій та 
збреження історичних пам’яток;

 ; повноцінну реалізацію прав релігійних 
громад, сприяння будівництву релігій-
них споруд.

ВІДРОДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ  
І ДУХОВНОСТІ

Реальне фінансування 
культурних об’єктів  
з місцевих бюджетів
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 ; популяризацію цінностей традиційної 
української родини й моральних цін-
ностей сім’ї;

 ; реорганізацію притулків для неповно-
літніх у центри соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей;

 ; викорінення насильства в родинах, 
недопущення бродяжництва, безпри-
тульності, наркоманії та алкоголізму;

 ; посилення адміністративної та кримі-
нальної відповідальності щодо осіб, які 
скоїли насильство в сім’ї.

ВІДРОДЖЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ

Популяризацію цінностей 
традиційної української 
родини й моральних 
цінностей сім’ї
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 ; створення в структурі спеціального 
фонду державного бюджету Дорож-
нього фонду України, надходження до 
якого мають спрямовуватися лише на 
ремонт і будівництво доріг;

 ; запровадження на законодавчому рівні 
концесійної моделі будівництва нових 
платних доріг;

 ; затвердження найкращих європей-
ських стандартів якості будівництва й 
утримання автомобільних доріг;

 ; запровадження європейської практи-
ки стягнення плати з вантажівок, вага 
яких перевищує встановлені законо-
давством нормативи.

ВІДРОДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ  
ІНФРАСТРУКТУРИ

Запровадження  
cтягненнь плати  
з вантажівок, вага яких 
перевищує встановлені 
законодавством нормативи



15

 ; збільшення вдвічі обсягів видатків із 
бюджетів усіх рівнів на розвиток фіз-
культури і спорту;

 ; збільшення обсягів фінансування дер-
жавної пропаганди фізкультури, спорту 
і здорового способу життя;

 ; належні умови для реабілітації інвалідів 
і розвитку параолімпійського руху;

 ; запровадження у ВУЗах спеціальних 
спортивних стипендій;

 ; відродження системи безкоштовних 
державних спортивних секцій, шкіл і 
клубів та неухильне виконня нормати-
вів забезпечення населення спортивни-
ми спорудами.

ВІДРОДЖЕННЯ  
ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Відродження системи 
безкоштовних  
державних спортивних 
секцій, шкіл і клубів
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0 800 800 123


