ДОДАТОК. ВИТЯГИ З ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Назва
партії

Витяги з програм партій та/чи кандидатів у президенти,
доступних станом на 11 червня 2019 року

Витяги з офіційних програм партій,
поданих до ЦВК для участі у дочасних виборах 2019 року

Слуга народу

1. Очищена, оновлена та відповідальна влада
• Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм:
передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад,
перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.

1. Очищена, оновлена та відповідальна влада
• Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм:
передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад,
перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.

Голос

Ми будемо передавати більше повноважень і ресурсів на місця. Закріпимо
децентралізацію та новий територіальний устрій у Конституції.
Ми перемістимо прийняття рішень якомога ближче до тих, кого вони
стосуються безпосередньо. При цьому будемо максимально сприяти
подальшому створенню і розвитку об’єднаних територіальних громад.
Ми створимо умови для залучення якісних кадрів та ефективного
управління на місцях. Ефективна робота місцевих органів влади важлива
для щоденного життя людей.

Немає нічого!

- Сильні громади
Сильні самоврядні громади – базовий елемент солідарного
громадянського суспільства, яке ми будуємо. Децентралізація та передача
реальних важелів впливу на прийняття рішень місцевим громадам має
дати поштовх до справжнього самоврядування та виховання
відповідальних громадян.
Результатом адміністративно-територіальної реформи має стати передача
влади на рівень громад та реформування й оптимізація адміністративного
поділу країни.
Творення сильних самоврядних громад наблизить державне управління
до європейських стандартів, гармонізує відносини між українськими
регіонами і центральною владою, створить ефективні передумови для
надходження інвестицій та підвищення якості життя людей в українських
регіонах.

Зробити владу ефективною та відповідальною, посилити участь і контроль
з боку людей.

Європейська
солідарність

Але безпосередньо у тексті офіційної програми є посилання на повну
версію програми партії, яка залишилася без жодних змін

…
Завершення децентралізації і подальше проведення адміністративної
реформи наділить громади більшими повноваженнями і коштами для їх
реалізації.
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(програма 2015 року)
Українська
стратегія
Гройсмана

Громадянська
позиція

1. Рівні права та демократичне врядування
Ми виступаємо за: Завершення реформи децентралізації, яка наділяє
членів територіальних громад можливістю і ресурсами самостійно
визначати напрямки їхнього розвитку. …

1. Рівні права та демократичне врядування
Ми виступаємо за: Завершення реформи децентралізації, яка наділяє
членів територіальних громад можливістю і ресурсами самостійно
визначати напрямки їхнього розвитку. …

3. Комфортне місто і село. Що це таке? Це сталий регіональний розвиток
та допомога проблемним територіям. Це безпечне середовище. Це якісні
комунальні послуги й енергоефективність. Це сучасне просторове
планування. Це пріоритет розвитку людського капіталу.

3. Комфортне місто і село. Що це таке? Це сталий регіональний розвиток
та допомога проблемним територіям. Це безпечне середовище. Це якісні
комунальні послуги й енергоефективність. Це сучасне просторове
планування. Це пріоритет розвитку людського капіталу.

Запорукою побудови успішної держави – регіонального лідера, є
відповідність суспільних і державних механізмів цивілізаційній
ідентичності наших громадян. Впродовж багатьох століть українське
суспільство, що завжди складалося з різних етнічних груп, традиційно
розвивалося «знизу догори» – від громадянина, міцної родини через
місцеву громаду до державних утворень, і це відображає уявлення наших
людей про гармонійний устрій суспільного життя. Опора на таку традицію
сприятиме створенню сильної і комфортної для громадян держави з добре
збалансованою системою відносин між громадськими, політичними та
владними інститутами

Немає нічого!!!

Програмні засади
Глибинні зміни, що сприятимуть швидкій та ефективній модернізації
України в усіх сферах суспільного життя, мають базуватися на трьох
ключових принципах:
1) децентралізація державної влади; …
… Наслідком стануть зміцнення засад демократії та самоврядування …
У сфері внутрішньої політики
Зміна структури влади шляхом передачі місцевому самоврядуванню
необхідних для повноцінного життя громади функцій і повноважень,
відповідних матеріальних і фінансових ресурсів – формування на цій
основі самоврядних територіальних громад.
… Створення системи персональної відповідальності в усіх органах
державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і
відкритості їх діяльності, публічності засідань і оприлюднення ухвалених
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рішень; запровадження ефективних механізмів громадського контролю за
діяльністю влади.
(з старої програми –
наразі на офіційному сайті її вже замінено на нову)
Батьківщина

«[партія] не допустить прийняття запропонованої нинішньою владою
адміністративно-територіальної реформи, яка знищує село»

Немає нічого!

(із старої програми)
Ухвалення суспільством Нового Суспільного Договору та Нової Конституції
через особисте залучення, співучасть та загальне розуміння є єдиним
шляхом перезаснування країни на нових фундаментальних принципах, які
забезпечать створення умов для повної реалізації кожного в гармонії з
суспільством, людством та природою
(із програми кандидата в президенти Ю.Тимошенко)
Сила і Честь

«Без реформування державно-політичного устрою економічна, військова
та політична могутність України неможлива, отже Україна повинна
отримати:
… • завершену адміністративно-територіальну реформу, що покликана
зміцнити унітарність держави у поєднанні з її глибокою децентралізацією
та передачею більшості внутрішніх функцій держави органам місцевого
самоврядування;
• норми підвищення відповідальності колегіальних органів місцевого
самоврядування за ухвалення рішень, які в судовому порядку були
відмінені або визнані незаконними;» …
Перераховані вище перемоги повинні закласти основу будівництва
демократії в Україні на основі її трьох сучасних законів.

Другий [принцип] – політичний устрій держави повинен базуватися на
безумовному розмежуванні законодавчої, виконавчої та судової гілок
влади, а максимум функцій держави має бути делеговано органам
місцевого самоврядування.
…
Основи конституційної демократії
… Ми пропонуємо:
- продовження проведення адміністративно-територіальної реформи
України з метою зміцнення унітарного статусу та єдності держави у
поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею більшості
внутрішніх функцій держави органам місцевого самоврядування;

… Другий закон: максимум функцій держави має бути делеговано в органи
місцевого самоврядування. Дієва виборність, підзвітність і прозорість
органів влади та рівність громадян перед законом можуть бути
забезпечені лише в разі відокремлення законодавчої, виконавчої та
судової гілок влади.
(з передвиборної програми кандидата у президенти І.Смешка)
3

Опозиційна
платформа
За життя

ДЕРЖАВА НА СЛУЖБІ ЛЮДЯМ

УКРАЇНА — ПРАВОВА ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА

Збільшимо повноваження місцевої влади. Забезпечимо перехід до прямих
виборів керівників регіонів.

Забезпечимо реальне народовладдя…

Забезпечимо економічну самостійність регіонів для зміцнення Української
державності.
Підхід до формування місцевих бюджетів буде переглянуто. Територіальні
громади отримають більше фінансових можливостей для щоденних
потреб і розвитку.
(із передвиборної програми кандидата в президенти Ю.Бойка)

Опозиційний
блок

- Скасування антинародних реформ та грабіжницьких тарифів;
- Справжня децентралізація, коли зароблені гроші залишатимуться у міст
та громад;
- Повернення державі керованості;
(із новин з партійного з’їзду)

ЕФЕКТИВНА ВЛАДА
Головна умова для позитивних змін — формування досвідченої та
відповідальної перед народом влади!
Першочергові кроки:
проведення реформи політичної системи, забезпечення переходу до
парламентської республіки та розширення повноважень місцевого
самоврядування. Обласні та районні ради отримають можливість
створювати виконавчі комітети, а люди – право на прямих виборах обрати
керівників регіональної влади …
Наша політична сила завжди підтримувала принцип повної
децентралізації. Надходження від податків та зборів одночасно з
повноваженнями повинні залишатися на місцях: у містах, районах,
громадах, селах. Це вирішить більшу частину проблем: і поганих доріг, за
які відповідатиме конкретний мер; і мови навчання та діловодства, яку
будуть визначати мешканці громади.
2. НОВА КРАЇНА, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, НАРОДОВЛАДДЯ

Украина – унитарная, децентрализованная парламентская республика
Двухпалатный парламент…
Громады распоряжаются 100% подоходного и экологического налога,
рентных платежей и акцизных сборов
Автономия регионов в гуманитарной, культурной и языковой политике
(із програми кандидата в президенти Ю.Вілкула)

● Ефективна законодавча влада – двопалатний парламент: Верхня палата
формується із 35 депутатів від регіонів, по одному від 1 млн виборців;
Нижня палата – із 150 депутатів, обраних за відкритими партійними
списками …
● Скасування антинародних реформ: пенсійної, медичної, освітньої
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
● Фінансова незалежність від центральної влади, передача на місця:
- 100% податків на доходи фізичних осіб;
- 100% екологічного податку, рентних платежів, акцизних зборів;
- до 75% податку на прибуток підприємств.
● Повноваження:
- інфраструктура, дороги, крім доріг національного та міжнародного
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значення;
- гуманітарна сфера;
- дошкільна, шкільна та середньо-спеціальна освіта;
- медицина.
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