ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ПРЕТЕНДЕНТА В КАНДИДАТИ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВІД ПАРТІЇ
ТУНІК-ФРИЗ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ
Моєю метою є побудова суспільства можливостей, у якому кожна людина має
право на доступ до освіти, охорони здоров’я, управління громадою, відчуває себе
захищеною, живе в достатку, має можливість вільно реалізовувати свій
потенціал і несе відповідальність за себе, свою родину та свою державу.
Я прагну створити ефективну та прозору систему управління, завдяки якій кожен
громадянин України матиме можливість контролювати виконання державного
бюджету.
Я проти політичних гасел та передвиборчих обіцянок. Лише щоденна кропітка
робота на благо та для розбудови нашої країни, викорінення корупції – наш
єдиний шанс урятувати державу.
Зі мною працюють волонтери, учасники АТО, небайдужі громадяни, які є
фахівцями, здатними не лише генерувати ідеї та вести діалог, а й мають широкий
міжнародний досвід, знання та силу сформувати чесну й відповідальну систему
управління державою.
Нам потрібні позитивні та ефективні зміни, суспільство чекає на них!

Мирне небо
Родюча земля
Успішна людина
Велика родина
Безпечне суспільство
Розвинене місто
Велика єдина наша країна
7 кроків до нової України
Крок перший. Мирне небо: завершити війну перемогою.
Для цього:
 Вийти з ганебних Мінських домовленостей.
 Розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором.
 Націоналізувати майно країни-агресора та поплічників російських
окупантів. Виручені кошти спрямувати на потреби наших Збройних сил.

Україна має ініціювати та першою вводити нові санкції проти агресора, а
не долучатися до них.
 Відновити українську владу на окупованій території Донбасу та
Луганщини. Встановити юридичну відповідальність Російської Федерації
та її керівних осіб, причетних до військових злочинів. Амністія для
цивільних осіб, вимушених співпрацювати з окупаційною владою.
Справедливе покарання тих, на чиїх руках кров українських воїнів та
мирних мешканців.
 Виключити з переговорного процесу щодо обміну військовополоненими
осіб, які дискредитували себе, співпрацюючи з ворогом, та вжити всіх
можливих заходів для реального та швидкого визволення українських
політичних в’язнів та військовополонених.
 Розробити та імплементувати комплексний план повернення Криму,
отримання репарацій від держави-агресора та відновлення прав кримських
татар як корінного народу Криму.
Крок другий. Родюча земля: найкращі чорноземи світу повинні належати
українцям, а не агробаронам чи іноземцям.
Для цього:
 Надавати дотації з Державного бюджету малим українським фермерським
господарствам, а не інтернаціональним агрохолдингам.
 Заборонити продаж землі сільськогосподарського призначення раз і
назавжди. Забезпечити можливість українським фермерам брати землю
сільськогосподарського призначення у довгострокову оренду (50 років і
більше).
 Відродити інфраструктуру українського села. Запровадити податкову
знижку для фермерських господарств, які інвестують в інфраструктуру
села.
 Подолати сировинний характер сільськогосподарського виробництва.
Передбачити дотації та дешеві позики тим фермерам, які забезпечують
повний цикл переробки продукції.
Крок третій. Успішна людина: створити умови для максимального
розвитку людського капіталу.
Для цього:
1. Заможна людина:
 Переорієнтувати роботу державних банків на надання кредитів під низькі
відсотки малому та середньому бізнесу. Не менше 50% портфелю






кредитів державних банків мають становити кредити для малого та
середнього бізнесу.
Зберегти спрощену систему оподаткування для малого бізнесу. Дозволити
мікропідприємництво без необхідності реєстрації у фіскальній службі.
Із метою уникнення корупційних ризиків мінімізувати контакт чиновника
і громадянина шляхом повномасштабного впровадження системи
електронних послуг.
Заборонити безсистемні фіскальні та інші перевірки. Створити єдину
автоматизовану систему перевірок згідно з відкритим алгоритмом.
Запровадити широкомасштабну податкову амністію шляхом проведення
загального декларування статків. Звільняються від сплати податків особи,
які задекларували не більше 5 млн. гривень. Особи, які задекларували
більше 5 млн. гривень статків, сплачують податок на доходи фізичних осіб
за ставкою 5%. Податкова амністія не розповсюджується на осіб, які
протягом останніх 15 років займали посади держслужбовців категорій «А»
та «Б», народних депутатів України, виборні посади в органах місцевого
самоврядування, суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних
органів.

2. Здорова людина:
 Зупинити злочинну медичну реформу. Почати перехід до системи
страхової медицини.
 Забезпечити за рахунок держави безоплатне страхове покриття кожної
людини на суму 1 000 000 гривень.
 Змінити підходи до бюджетного фінансування медицини. Лікування та
профілактика онкологічних захворювань мають здійснюватися з
державного бюджету, а на утримання державних резиденцій можна
збирати кошти через СМС. Не навпаки.
 Забезпечити фінансування паліативної медицини.
 Створити університетські клініки для розвитку високоспеціалізованої
медичної допомоги та поліпшення якості підготовки нових лікарів.
 Впровадити нову екологічну політику: зупинити бурштинову катастрофу
на Волині, посилити відповідальність за браконьєрство та забруднення
повітря у промислових містах.
3. Освічена людина:
 Лібералізувати систему середньої освіти. Відійти від сліпого копіювання
чужих досягнень, узявши найкращі зразки світового досвіду в галузі освіти
та адаптувавши їх до потреб України. Держава контролює якість
викладання відповідно до результатів ЗНО.
 Професія – для кожного. Відновити систему професійно-технічних
навчальних закладів, стимулювати розвиток курсів та тренінгів для
забезпечення кожної людини професією.

 Реорганізувати систему музеїв, залучити меценатів до їхньої розбудови та
осучаснення. Запровадити безоплатний вхід до всіх музеїв громадянам
України до 25 років.
 Забезпечити базовий рівень володіння населенням англійською мовою.
Кожен випускник школи має підтвердити знання англійської мови на рівні
не нижче за В1.
 Відновити престиж українських вищих навчальних закладів шляхом
проведення їхнього аудиту із залученням представників міжнародних
вищих навчальних закладів. Зменшити їхню кількість і підвищити якість
навчання із забезпеченням своєчасного фінансування.
4. Людина-державотворець:
 Збільшити дотації розвитку української кінематографічної продукції,
української книги, музики, мистецтва та культурних заходів.
 Забезпечити розвиток української мови як єдиної державної мови в
Україні. Ухвалити Закон України «Про українську мову» з гарантіями
використання української мови у всіх сферах суспільного життя.
 Патріотизм не на словах, а на ділі. Стимулювати розвиток волонтерського
руху та благодійної діяльності шляхом надання податкових знижок
організаціям і особам, які здійснюють зазначену діяльність на благо
України.
5. Людина, яка впевнена у своєму майбутньому:
 Мінімальна пенсія – не менше 70% від мінімальної зарплати.
 Стимулювати пенсійне накопичення за допомогою системи податкових
знижок. Держава зменшує податок на доходи фізичних осіб на 50% від
суми, внесеної на персональний пенсійний рахунок.
 Стимулювати активний розвиток недержавних пенсійних фондів.
Крок четвертий. Велика щаслива родина: подолати демографічну
катастрофу.
Для цього:
 Збільшити виплати на народження дитини до 50 000 гривень за першу
дитину, 100 000 гривень – за 2-гу, 200 000 гривень – за 3-тю і кожну
наступну дитину. Виплачувати зазначені кошти поступово протягом 6
років та стягувати їх із батьків у випадку відмови від дитини чи
позбавлення батьківських прав.
 Створити систему освітніх контрактів із гарантованим першим робочим
місцем для повернення молоді в Україну.
 Розширити ресурси внутрішніх інвестицій у промисловість за рахунок
діяльності державних банків, пенсійних фондів та запровадження податку
на виведений капітал.

 Ініціювати проведення Всеукраїнського перепису населення.
Крок п’ятий. Безпечне суспільство: відновити впевненість у
справедливості та забезпечити правопорядок.
Для цього:
 Створити муніципальну поліцію. Ніхто не зможе захистити своє місто
краще, ніж його мешканці.
 Створити суд присяжних. Ніхто не зможе краще та чесніше судити за
злочин, ніж самі громадяни.
 Реформувати систему судочинства та антикорупційні органи. Перейти від
постійного створення нових антикорупційних органів до якісних змін у
середині самих органів.
Крок шостий. Розвинене місто.
Для цього:
 Закріпити фінансову децентралізацію на рівні Конституції. Створити
справедливий антикорупційний механізм розподілу фінансових ресурсів
між дотаційними регіонами та регіонами-донорами.
 Стимулювати за допомогою відповідних дотацій із Державного бюджету
збільшення бюджетів розвитку міст.
Крок сьомий. Велика єдина наша країна. Україна – суб’єкт міжнародної
політики.
Для цього:
 Забезпечити європейську інтеграцію України не гаслами, а конкретними
справами – виконанням Плану дій щодо Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом. Після виконання усіх положень
Угоди про асоціацію поставити питання про вступ до Європейського
Союзу.
 Спростити валютне і податкове регулювання для внутрішніх та зовнішніх
інвестицій задля відновлення промислового потенціалу України.
Стимулювати довгострокові інвестиції у промисловість, а не спекуляції в
боргові папери.
 Оптимізувати безпекові та правоохоронні стандарти відповідно до вимог
НАТО до країн-членів.
 Перейти від ідеалізму до прагматизму в зовнішній політиці. Розвивати
економічні відносини як із нашими традиційними торговими партнерами,

так і з новими індустріальними державами: Туреччиною, Китайською
Народною Республікою, Бразилією, Індонезією та ін.
 Зупинити втручання іноземних держав у внутрішні справи України.

