Передвиборча програма
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Головатенко Ірини Олександрівни
Я – патріот України, киянка, яка активно підтримувала Майдан Гідності, хочу
зазначити, що моєю основною мотивацією участі у перших в Україні політичних
праймеріз є прагнення діяти, заохочувати до цього інших, щоб життя в Україні дійсно
змінювалось на краще в інтересах кожного українця зокрема і громадянського
суспільства в цілому.
На сьогодні багато хто з нас, українців, обурені станом справ у країні. Після подій на
київському Майдані та майданах багатьох українських міст, після відданих за Україну
життів патріотів Небесної сотні та наших захисників на Сході, після гуртування всієї
країни у добровольчі та волонтерські рухи задля захисту свободи і незалежності
Батьківщини, усі ми – українці, які готові працювати та розбудовувати країну, захищати
свою землю, її свободу та незалежність, заслуговуємо на те, щоби бути громадянами
процвітаючої європейської України! Будучи активною і свідомою громадянкою,
готовою приймати рішення і брати на себе відповідальність, я прагну разом зі
справжніми патріотами будувати нову Україну вже сьогодні.
Чесна Україна
Скасування можливості «єдиновладного правління» та прийняття чіткого механізму
імпічменту Президента. Президент є гарантом державного суверенітету,
територіальної цілісності України, Конституції України. Президент має право подавати
законопроекти на розгляд ВР й накладати вето на прийняті ВРУ закони із публічним
обґрунтуванням вчинених дій. Офіси представників Президента на місцях виконують
функції спостерігача та комунікатора, контролюють законність прийнятих рішень та
дій, працюють із зверненнями громадян, забезпечують прозорість процесів та широке
інформування громадськості. Представник офісу Президента має право ініціювати
перевірку фактів здійснення незаконних дій на місцях, у тому числі через факти
безпричинного невиконання обов’язків та умисного «затягування» процесів, у разі
потреби звертатися до правоохоронних органів та виступати в суді на стороні особи,
чиї права чи свободи було порушено.
Президент не може впливати на роботу антикорупційних органів. Президент
позбавлений права впливати на антикорупційні органи, призначати та звільняти їхніх
керівників. Має запрацювати електронна перевірка декларацій – саме комп’ютерна
перевірка відповідності наявних статків можновладців та їхніх родин із отриманими та
задекларованими доходами. Прийняття Закону «про контроль за витратами
можновладців-посилення контролю за статками, майном та способом життя
чиновників, депутатів, представників правоохоронних органів тощо та їхніх родичів під
час перебування на посаді». У разі доведення через суд фактів корупції – покарання за

законом із обов’язковою конфіскацією коштів чи майна на користь Держави у 2кратному розмірі від суми, яку суд визнав незаконним збагаченням. Прийняття чіткого
механізму отримання матеріальної винагороди слідчим (у тому числі журналісту чи
групі представників ЗМІ, які в процесі власного розслідування розкрили корупційну
схему й оприлюднили матеріали, що стали підставою для відкриття справи), які
безпосередньо займалися справою, довели факти корупції. Матеріальна винагорода
має становити % від суми, що визначена судом як незаконне збагачення, та сплачена
за рахунок коштів корупціонера додатково до суми, призначеної судом задля
конфіскації на користь Держави. Діяльність антикорупційних органів прозора, із
широким інформуванням громадськості про результати.
Президент не може впливати на роботу судів. Президент має бути позбавлений
права впливати на суди, призначати та звільняти суддів. Кваліфікація суддів
підтверджується іспитами за допомогою комп’ютерних систем, судді призначаються за
конкурсним принципом. Судді обов’язково проходять антикорупційну перевірку та
перевірку історії прийнятих рішень. Судові справи розглядаються судами на
відповідній території; суддя перед розглядом справи визначається шляхом
жеребкування; усі судові процеси відкриті. Прийняття Закону, який зробить суди
незалежними від влади та убезпечить суддів від тиску, водночас, із детально
прописаною суворою відповідальністю судді за «затягування» справ, сприяння
злочинцям та, особливо, за прийняття незаконних рішень (довічне позбавлення волі,
повна конфіскація майна).Судові процеси над суддями відкриті та публічні.
Вільна Україна
Президент не може впливати на діяльність ЦВК, призначати та звільняти членів
комісії. Чисельність депутатів усіх рівнів має бути суттєво скорочено. Прийняття чіткого
механізму відкликання депутата будь-якого рівня та позбавлення його всіх
повноважень за порушення, невиконання передвибочних обіцянок, «кнопкодавство»,
пропуск засідань без поважних причин тощо. Президент та представники офісу
Президента на місцях мають право ініціювати процес позбавлення депутата
повноважень за наявності законних підстав.
Виборча система, що сприяє розвитку України. Обрання народних депутатів за
відкритими списками та пропорційною системою. Обрання депутатів місцевих рівнів
серед кандидатів, що проживають на відповідній території не менше 5 років. Право
голосувати мають громадяни України від 21 року до 75 років включно, крім випадків,
коли громадянин України поза цим віковим діапазоном є працюючим платником
податків, що підтверджується електронною системою податкових органів України.
Правом голосувати на виборах народних депутатів (ВРУ) (референдумах) громадянин
України (у тому числі й внутрішньо переміщені особи та інші мобільні всередині країни
громадяни) може скористатися за наявності паспорта та ІПН громадянина України.
Правом голосувати на виборах депутатів місцевих рад громадянин України (в тому
числі внутрішньо переміщені особи) може скористатися за наявності паспорта із

реєстрацією місця проживання на відповідній території та ІПН громадянина України.
Реєстр виборців створюється на основі електронних баз даних податкових органів,
бюлетень для голосування видається виборцю під особистий підпис та з відміткою в
електронній базі. Підрахунок голосів виборчою комісією відбувається за присутності
спостерігачів, представників правоохоронних органів із обов’язковою відеофіксацією.
Заможна Україна
Україна – європейська держава, яка дбає про себе. Укладання Нового Економічного
Договору із зрозумілими та рівними для всіх правилами ведення бізнесу в країні на
законних підставах, повернення у державну власність народу активів, стратегічних
об’єктів та формування національних держкомпаній, співвласниками яких стануть усі
громадяни, а управителями – від імені та в інтересах народу України – Суверенні та
Пенсійні фонди. Зниження відсоткової ставки оподаткування для фізичних осіб і для
бізнесу та підтримка національного виробника дотаціями з держбюджету на розвиток
малих та середніх компаній. Для залучення інвестицій – надання пільг новим
підприємствам із кількістю нових робочих місць від 500 осіб (особливі умови для
енергетичних та природоохоронних компаній, на зразок сміттєпереробних заводів
тощо), шляхобудівних та інших. Розвиток туризму – просування країни в світі не тільки
задля отримання прибутків в бюджет та розвитку малого та середнього бізнесу, а й
задля підтримки позитивного іміджу України в світі в умовах російської агресії.
Створення ринку землі з моменту утворення чесного реєстру землі та справедливої
судової системи. Підняття рівня життя в селі за рахунок надання пільгових кредитів та
податкових канікул на здійснення фермерської діяльності. Залучення місцевої громади
до процесу видобутку природних копалин та контролю за розподілом доходу, частина
якого надходить у бюджет місцевої громади.
Відповідальні громадяни та підвищення якості життя українців. Президент не може
впливати на діяльність НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), призначати і звільняти її
членів. Впровадження всеукраїнської інформаційної кампанії із роз’яснення прав та
зобов’язань співвласників багатоповерхових будинків, пояснення важливості
прийняття відповідальних колективних рішень. Створення на рівні місцевих громад
великих державних центрів із надання консультаційних послуг із питань управління
будинками та обміну досвідом всередині громади. На базі таких державних центрів
створення платформ задля взаємодії громади з місцевою владою та прийняття
справедливих рішень в умовах децентралізації: проведення громадських слухань,
обговорення нових проектів, у тому числі й використання бюджетних грошей, тощо.
Повна монетизація пільг та субсидій (спеціальна соціальна картка, розрахуватися якою
можна тільки за комунальні послуги). Впровадження обов’язкового сортування сміття
на побутовому рівні, жорстка система штрафів. Прийняття Закону щодо притягнення
до відповідальності осіб, які перешкоджають діяльності відповідальних власників
та/або нехтують рішеннями громади.

Сильна Україна
ЗСУ та всеукраїнський військовий обов’язок. Переформування ЗСУ за стандартами
НАТО: оснащення, повага до людини, законодавство, тощо. Прийняти Закон про
обов’язкову військову службу (та сувору відповідальність за незаконне ухиляння від
неї), згідно з яким призову до армії України підлягають усі громадяни країни, які
досягли 18-річного віку, але за умови завершення навчання в закладі середньої чи
середньо-спеціальної освіти. Громадянин України має самостійно визначити рік
проходження строкової служби, але не пізніше, ніж той, у якому йому виповниться 22
роки. Термін строкової служби для чоловіків і жінок – 1 рік, на військовій базі
неподалік від дому, із можливістю ночувати вдома. Після завершення строкової
служби громадянин має можливість оформитися на контрактну службу або
демобілізуватися, отримати відповідне посвідчення із занесенням інформації в
електронний реєстр. Демобілізований отримує кошти на навчання у ВНЗ (або на
професійних курсах) або на відкриття власного бізнесу. Без підтвердження факту
проходження обов’язкової строкової служби громадянин України не може бути
офіційно працевлаштований та отримати закордонний паспорт. Від призову до
строкової служби звільняються громадяни України за станом здоров’я та у деяких
особливих випадках із обов’язковим проходженням альтеративної служби (цивільна
служба повний робочий день у лікарнях, будинках престарілих, соціальних центрах
тощо) та матері, що виховують дитину.
Україна – це Європа. Просування України в напрямку європейської сім’ї
демократичних народів та правових систем, отримання чітких перспектив членства ЄС,
вступ до НАТО. Прийняття нових законів про державну політику щодо Криму та
Донбасу. Впровадження програм підтримки переселенців, у тому числі із залученням
коштів міжнародних фондів.
Органи правопорядку. Обов’язкове «очищення кадрів»: антикорупційна перевірка та
перевірка історії ведення справ, із відкритими публічними судами. Найвище
керівництво та керівники структурних підрозділів відбираються на конкурсній основі.
На місцевому рівні може бути організована муніципальна поліція, яка утворюється за
рішенням громади на кошти місцевого бюджету, до складу можуть входити як
постійно найняті службовці, так і добровольці.
Здорова та соціально-захищена Україна
Медицина. Впровадження обов’язкової страхової медицини з різними пакетами
послуг: від соціального пакету (безкоштовного) до пакетів із розширеними
можливостями (з можливостю доплати з власних коштів, накопичення їх та
використання за потреби). Створення сприятливих законодавчих умов задля
проведення наукової діяльності та організації благодійних фондів.
Соціальна політика. Із ростом економіки України виступаю за підняття рівня пенсій до
справедливо обґрунтованих. Монетизація пільг. Розвиток Суверенного та Пенсійного

фондів. Сприяння розвитку відносин у громаді: створення клубів зустрічей та
спілкування із метою організації дозвілля, із залученням активної молоді (за кошти
місцевих бюджетів, меценатів та благодійних фондів). Організація на законних
підставах державних будинків літніх людей та будинків сиріт сучасного типу, із
можливостю їхньої співпраці та взаємодії. Створення сприятливих законодавчих умов
для організації таких закладів приватного типу під контролем з боку держави.
Освічена, культурна та спортивна Україна
Освіта. Впровадження механізму складання ЗНО у ВНЗ та закладах середньоспеціальної освіти за спеціалізованими предметами перед отриманням диплому,
оприлюднення рейтингу випускників кожного з років, на основі цих рейтингів розподіл
державних дотацій закладам освіти. Надання державних грантів найуспішнішим
випускникам шкіл та студентам для навчання у будь-якому ВНЗ світу за умови
повернення до України після отримання диплому та роботи за фахом на користь
Держави не менше 5 років.
Наука та IT. Державна підтримка наукових розробок у сфері отримання
альтернативних джерел енергії. Заснування Державного фонду підтримки
фундаментальної науки з прозорими конкурсами та грантами. Для інноваційного
сектора – податкові канікули на 10 років.
Культура та мистецтво. Розвиток закладів культури та мистецтва, у тому числі
початкової безкоштовної освіти для обдарованих дітей на рівні міських бюджетів,
затвердження механізмів отримання дотацій із держбюджету на розвиток закладів,
вихованці яких стають відомими, особливо на світовому рівні. Звільнення від податків
усіх видів творчої діяльності, книговидання, виробництв національної теле- та
кінопродукції. Створення сприятливих законодавчих умов для меценатства задля
збереження історико-культурної спадщини. Прийняття державної програми
модернізації музеїв, бібліотек та їхнього перетворення на центри сучасного
культурного життя, створення відкритого електронного реєстру національних
цінностей та організація вільного доступу до ознайомлення з ними (туризм).
Спорт. Розвиток спорту, в тому числі безкоштовних секцій для обдарованих дітей на
рівні міських бюджетів. Участь тренерів (особливо з бойових мистецтв) в навчанні
молоді під час проходження обов’язкової військової служби. Затвердження механізму
отримання дотацій із державного бюджету на розвиток закладів олімпійських видів
спорту, особливо тих, спортсмени яких отримали призові місця на престижних
змаганнях.

