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ПРОГРАМА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» 

 

1. У будь-якій державі - державний апарат - це її скелет. Має бути запроваджений такий принцип 

побудови суспільства, в якому керівні посади мають обійняти найбільш здібні, освічені управлінці з 

відповідним досвідом, незалежно від їхнього соціального походження, політичних поглядів, чи 

фінансового достатку. Необхідно стимулювати вільну кадрову конкуренцію, запровадити прозорий 

алгоритм створення сильного та ефективного держапарату за критеріями відбору чиновників: 

професіоналізм та успішний досвід управління; досвід роботи у відповідній галузі; українське 

громадянство; бездоганна репутація; відсутність корупційних зв'язків; призначення через публічний 

конкурс. Надати високі соціальні гарантії: достойна оплата праці; просування по службі; можливість 

отримання пільгових кредитів у держбанках; пільги при народженні дітей, пільгові кредити для їх 

навчання; медичне страхування за рахунок держави; невідворотність покарання за корупційні злочини. 

 

2. Процес децентралізації - це передача влади і повноважень з центру на місця. Центральна влада 

завжди далека від розуміння локальних проблем, тому центр має визначати стратегію розвитку країни, а 

місцева влада - вирішувати нагальні потреби людей і територій. Одна з проблем, що виникла, - 

непрогнозованість наслідків перерозподілу бюджетних коштів та невизначеність долі комунального 

майна, яке перебуває на балансі районів. Слід розширити повноваження громад та провести реальну 

фінансову та бюджетну децентралізацію. Необхідно надати місцевій владі право на проведення гнучкої 

податкової політики щодо податків та зборів, які перераховуються до місцевих бюджетів. Реформа 

децентралізації має продовжуватись. Ми виступаємо за законодавче закріплення виборності місцевих 

чиновників усіх рівнів, виборність керівника місцевої поліції та складу місцевого суддівського корпусу. 

Це дозволить людям обходитися без участі інертної центральної влади та самостійно визначати коло 

осіб, компетентних і відповідальних за регіональну політику на місцях. 

 

3. Ми виступаємо за впровадження економічного патріотизму. Всі сировинні ресурси необхідно 

переробляти в межах країни, виготовлена продукція завжди має додану вартість, що дасть можливість 

збільшити об'єми виробництва та створити нові робочі місця. Необхідне встановлення прозорих та 

простих правил для вітчизняного бізнесу та товаровиробника. Бізнес має сплачувати податки та 

ділитися прибутком з громадянами України.  

Уваги потребують державні інвестиції в інфраструктуру. Будівництво сучасних транспортних 

мереж - надважливий фактор національної безпеки. 

 

4. Ставлення держави до соціально вразливих верств населення, до розвитку медицини та освіти 

свідчить або про силу держави, або про її слабкість. Вчителі та лікарі повинні мати достойний рівень 

доходів та забезпечуватись широким соціальним пакетом. Не менш важливий інший прямий обов'язок 

держави - забезпечення гідного рівня життя пенсіонерів та ветеранів. Розмір мінімальної пенсії має 

перевищувати фактичний прожитковий мінімум. Необхідна програма підтримки та реабілітації воїнів 

АТО, надання їм грантів на створення малих підприємств, пільг на придбання житла, а також щорічне 

пільгове медичне обслуговування. 

Українці - найбільша громада серед трудових мігрантів у країнах-сусідах. Наше завдання - 

заохочення громадян до самозайнятості, створення нових робочих місць. Індивідуальне 

підприємництво, мале фермерське господарство, крафтове виробництво, зелений туризм – ось головні 

напрямки стимулювання розвитку самозайнятості громадян.  



 

5. Екологія - це те, що ми залишаємо наступним поколінням. Виступаємо за підвищення 

адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення, міра покарання має бути адекватною 

вчиненому порушенню, аж до кримінальної відповідальності. Важливо вдосконалити механізм 

обрахунку шкоди, нанесеної довкіллю, а також затрат, необхідних на його відновлення.  

 

 

МАЙБУТНЄ БУДУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ! 
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