Людина, громадянин України – понад усе !
Передвиборна програма Ліберальної партії України
Громадяни України багаторічною сумлінною працею довели, що мають достатньо
життєвої мудрості та професійного досвіду, аби самостійно управляти справами в
об’єднаннях співвласників будинків, в населених пунктах і в країні на загал.
Ліберальна партія України має намір сформувати дієву й відповідальну владу, яка
убезпечить відродження цілісності країни, що її упродовж 2014 року було брутально
порушено внаслідок внутрішньої та зовнішньої агресії з боку деструктивних
антиукраїнських сил.
Ми, українські національні лібертаріанці, відтепер нізащо
не допустимо
кровопролиття та військового протистояння на рідній землі. Наша ідеологія струменіє від
віковічного працелюбного українського народу, від Європейського чину. Відтак ми
повною мірою усвідомлюємо усю повноту владної відповідальності, яка належить
кожному депутату вищого законодавчого органу держави у повній відповідності із
законами Божими й акцептованим українськими громадянами чинним законодавством.
Єдино вірний шлях демократизації влади в Україні полягає у делегуванні владних
повноважень територіальним громадам на місця. Громадяни, які зареєстровані як
мешканці області, міста чи села як суб’єкти права територіальної громади, отримають
сповна права на здійснення народовладдя: самотужки визначатимуть курс розвитку
території і своєї громади, розмір місцевих зборів та систему формування бюджетів знизу
догори. Громадяни України нарешті відбудуться справжніми господарями у своєму
українському домі.
Внаслідок перемоги принципів народовладдя Україна займе гідне місце на
геополітичній карті Європи та Світу. При цьому на початках мусимо спільно навести лад
в цілій країні: силами, коштами й волею співгромадян різних національностей убезпечити
в державі мир і спокій, цілісність і суверенітет, відновлення порушеного балансу доходів
та видатків кожного співгромадянина.
У висліді Україна відбудеться як рівноправний сусід і надійний партнер в
середовищі цивілізованої Європейської та світової спільноти.
Ліберальна партія України поставила за мету:
- розбудову сучасної правової, демократичної, соціальної держави і нації, яка
покликана убезпечити відродження хазяйського чину в ментальності українців,
дієве самоврядування територіальних громад, динамічний розвиток економіки,
культури, науки й освіти, добросовісне служіння влади на благо співгромадян;
- створення належних умов для вільного розвитку кожної особистості;
- розвиток індивідуальних свобод громадянина за наявності ефективної системи
громадської безпеки та постійного громадського контролю діяльності органів
влади і держави.
Ми, українські ліберали, працюємо над тим, аби усунути перешкоди на шляху
цивілізаційного розвою суспільних, соціально-політичних та економічних свобод
співгромадян.
Ми проти зрощення політики, влади і бізнесу йдемо шляхом ліквідації усіх
«годівниць», через які бюджетні кошти поповнюють кишені олігархів і чиновників.
Ми проти корупції, яку належить викорінювати, унормовуючи у правовий спосіб, а не
боротися з її наслідками. Відтак будемо мати змогу забезпечити гідну оплату праці
чиновників усіх рівнів та працівників бюджетної сфери, що спричинить підґрунтя для
добросовісної праці на власне благо та на благо співгромадян, для ліквідації системи
незаслужених пільг та хабарів.
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Ми проти національної ворожнечі, релігійної чи расової нетерпимості, що досягається
шляхом забезпечення невідворотності покарання за прояви національної ворожнечі і
дискримінації за етнокультурними чи расовими ознаками.
Ми проти жорсткої вертикалі влади, натомість маємо убезпечити представництво
профспілок, інших громадських організацій в органах влади, а також формування дієвого
механізму трансформації територіальної організації влади шляхом розвою місцевого
самоврядування, правдивого народовладдя в Україні.
Ми виступаємо проти радикалізму в процесах відстоювання інтересів держави у
ненасильницький спосіб: політичною мудрістю та дипломатією, а не зброєю чи агресією.
Ми пропонуємо заборонити радикальні партії та інші громадські формування, які
використовують у своїй діяльності силові чи інші насильницькі способи тиску на
особистість, на громаду чи суспільство.
Спільною невтомною працею ми збудуємо сучасну українську державу – державу
прав та свобод людини і громадянина.
Ліберальна партія України – за суспільство рівних можливостей!
Для досягнення задекларованої мети політична команда ЛПУ, кожен партієць працює і
вносить свій вклад у процеси державотворення та формування лібертаріанського
правового поля на республіканському рівні.
Українські ліберали працюють і борються:
за гідну оцінку й винагороду праці співгромадян, що має бути досяжним шляхом
збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 7 до 25 гривень за годину;
за гідне майбутнє української молоді, яка має отримати дієві соціальні ліфти та
цивілізовані Європейські перспективи;
за оновлену систему оподаткування, яка передбачає:
- створення дієвих механізмів виводу економіки з «тіні»,
- упровадження нової податкової системи з єдиним податком в розмірі 7% включно
ПДВ та єдиний соціальний внесок у грошовому еквіваленті з сум обігу товарів,
капіталів та робочої сили для підприємств, установ і організацій усіх форм
власності, а також з доходів фізичних осіб,
- скасування податку на додану вартість, як такого, що він гальмує свободу
підприємництва і спонукає широкомасштабні зловживання.
Тим самим досягнемо спрощення системи адміністрування, обліку й звітності податків,
внесків, зборів, платежів до бюджетів усіх рівнів, а також скасування коштовного й
часто-густо упередженого державного контролю діяльності як приватних суб’єктів
господарювання, так і бюджетних та громадських установ і організацій, фізичних та
юридичних осіб;
за недоторканність і права особистості шляхом:
- дієвого захисту співгромадян від свавілля влади і владців, від обмеження волі та
свобод,
- убезпечення невідворотності покарання за порушення конституційних прав і
свобод громадян зі сторони працівників владних структур, правоохоронних
органів, органів юстиції й судочинства,
- конституційних гарантій свободи самореалізації особистості в системах політичної
та громадської діяльності з огляду на персональну свободу вибору системи
цінностей, віросповідання та особистих переконань.
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Ми, українські лібертаріанці ХХІ століття,
за відповідальну українську владу в метрополії і на місцях:
- єдиним критерієм оцінки діяльності органів державної влади в Україні має бути
рівень захищеності прав, здоров’я і добробуту громадян,
- створення дієвої системи громадського контролю діяльності чиновників та
структур влади усіх рівнів;
за нову кадрову політику:
- ключові пости в місцевих та державних органах влади, а також у відповідних
виконавчих структурах мають посісти незаплямовані фахівці з відповідною
освітою і досвідом роботи;
за демократію:
- зниження порогу отриманих голосів до 2% для політичних партій, які беруть
участь у виборах до Верховній Раді України,
- впровадження у норму суспільного життя референдумів та опитувань громадян з
найважливіших питань місцевого й національного урядування;
за незалежний об’єктивний суд:
- конституціонування судової гілки влади в Україні,
- невідворотність відповідальності суддів за неправосудні рішення,
- громадський контроль за діяльністю спецслужб та силових структур,
- виборність посад суддів, прокурорів та очільників міліції;
за ефективну децентралізацію:
- ліквідація обласних та районних державних адміністрацій,
- обрання керівників виконавчих органів самоврядування шляхом виборів за участю
чинних членів територіальних громад,
- правова інвентаризація законів, які обмежують права територіальних громад та
органів місцевого самоврядування,
- передання на рівень територіальних громад компетенції та повноважень в частині
розпорядження дохідною та витратною частинами відповідних податків, зборів,
платежів, інших бюджетних коштів,
- державна підтримка депресивних регіонів та місцевостей з несприятливим
кліматичними умовами,
- децентралізація і підвищення рівня контролю й відповідальності установ і
організацій банківської, кредитної та фінансової системи відповідно до
цивілізованих ринкових принципів,
- надання органам місцевого самоврядування прав регулювання і здійснення
зовнішньоекономічних відносин як на рівнях вільних економічних зон, так і
відповідних юридичних та фізичних осіб,
- реорганізація системи правоохоронних органів шляхом розмежування функцій на
загальнодержавному і муніципальному рівнях;
за ефективну зовнішню політику:
- формування конституційної системи, стратегії, тактики, ідеології та політики
формування, збереження й захисту територіальної цілісності країни і захисту прав
громадян від чужоземних посягань як зовні, так на митній території України,
- розвиток цивілізованих форм міжнародної співпраці як на рівнях влади й держави,
так і на рівнях територіальних громад і окремих юридичних та фізичних осібрезидентів,
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-

-

розширення участі України у міжнародних організаціях і конвенціях, нормативи і
стандарти яких вважаються необхідними й корисними для розвитку країни,
збереження і модернізація інфраструктури в Україні відповідно до статусу
транзитної держави, відновлення та розвиток експортно-імпортних транспортних
послуг,
завдяки системним міжнародно-правовим заходам та з використанням
дипломатичних методів і прийомів ведення міжнародної політики відновлення
статусу Автономної Республіки Крим як конституційного суб’єкта держави і нації
України;

за соціально відповідальну ринкову економіку, яка передбачає:
- оскарження випадків приватизації, що їх було вчинено всупереч інтересам громади,
влади та держави,
- відновлення у законний спосіб в інтересах кожного громадянина України попраних
прав громадян і справедливості в системі приватизації в Україні державного й
комунального майна шляхом віндикації: у цивільному праві – спосіб захисту права
власності, за допомогою якого легітимний власник має право вимагати вилучення
належного йому майна з чужого володіння, а також реституції – відновлення
громадян у попередньому правовому майновому становищі шляхом дієвого
соціального партнерство держави, влади, підприємництва і профспілок,
- запровадження гласності при застосуванні приватизації та реприватизації об’єктів
державної та комунальної власності,
- сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій, створення страхової
системи захисту економічних і політичних ризиків національних та іноземних
інвесторів на рівнях держави та територіальних громад,
- упровадження прозорої процедури затвердження тарифів на житлово-комунальні
послуги, обмеження росту тарифів рівнем інфляції за попередній рік,
- зниження до 5% банківського процента за отримані громадянами України кредитні
кошти;
за розвиток аграрно-промислового сектору:
- створення державних інвестиційних гарантій довгострокового кредитування
агропромислового виробництва на селі, спрямування залучених державою
кредитних ресурсів за ставкою до 5% річних для кредитування держзамовлення
сільгоспвиробникам,
- затвердження правового механізму відчуження земель у власників або
користувачів у випадку нераціонального й нецільового їх використання,
- негайного і повсюдного на території місця проживання виділення в натурі і
документального оформлення відповідно до чинного законодавства належної
ділянки землі кожному громадянину України;
за реальну підтримку малого та середнього бізнесу:
- забезпечення переданого підприємництву нерухомого майна належною згідно з
нормами інфраструктурою, а також підтримка позичковими ресурсами з
відповідних фондів місцевих територіальних громад і держави,
- організація системи пільгового державного кредитування бізнесу й контролю
цільового використання коштів;
за гідний рівень життя громадян та їхніх сімей:
- індексація розмірів пенсій та соціальних виплат громадянам відповідно до рівня
інфляції включно знецінення національної валюти,
- переформатування системи пенсійного забезпечення в універсальну як для
чиновників / службовців, так і для звичайних громадян України,
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підключення коштом держави й органів місцевого самоврядування засобів
енергозабезпечення, доріг та інших комунікацій,
запровадження системи цільових державних кредитних ресурсів на придбання
житла, отримання освіти, започаткування трудової та підприємницької діяльності;

за гарантії трудових прав:
- гарантії створення вільних професійних спілок і об’єднань,
- гарантії протидії
несанкціонованого у судовому порядку звільненню
профспілкових лідерів,
- забезпечення прав участі працівників в управлінні підприємствами через систему
колективних договорів, а також переважного права участі працівників у процесі
акціонування підприємств;
за розвиток освіти, науки і технологій:
- відродження системи державного і приватного замовлення на навчання
спеціалістів,
- промоція вітчизняних інноваційних технологій і прогресивних технічних рішень з
метою виведення науки, техніки й промисловості України на рівень світових
стандартів,
- запровадження державно-приватного партнерства у процесах реалізації
новаторських науково-технічних та техніко-технологічних проектів в системі
компетентних наукових, науково-технічних та освітніх закладів різних форм
власності під контролем територіальних громад,
- сприяння просуванню визначних науково-технічних проектів на стадії
упровадження у національне виробництво й забезпечення конкурентоздатності на
рівні світових стандартів,
- промоція престижності праці науковця і вчителя у суспільстві, системи реальних
моральних і матеріальних стимулів для вітчизняних діячів науки, педагогів та
вихователів,
- забезпечення доступності і безоплатності дошкільної, середньої, професійнотехнічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах,
- поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, особливо сільських
шкіл,
- реалізація програми виховання дітей у дошкільних навчальних закладах як
приватної, так і державної чи муніципальної форм власності;
за доступність і якість охорони здоров’я:
- доступність охорони здоров’я як при стандартизації послуг коштом
муніципального й державного бюджетів, так і з паралельним упровадженням
страхової медицини;
- підвищення заробітної плати медичним працівникам як коштом бюджетів різних
рівнів, так і коштом страхових внесків громадян і осіб без громадянства України,
- обов’язкова безкоштовна диспансеризація непрацездатного населення, а також
працездатних громадян шляхом залучення страхових внесків, коштів працедавців,
юридичних та фізичних осіб-підприємців,
- платну і страхову медицину поставити під контроль громади і законів,
- запровадження страхової медицини з обов’язковим механізмом державного
медичного страхування для малозабезпечених громадян, які вийшли на пенсію до
часу уведення в дію відповідного закону;
за екологічну цивілізованість України й українства:
- регулювання системи екологічності, ергономічності й ощадливості промислового
виробництва і споживання,
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-

упровадження систем жорсткого державного контролю й регулювання режиму
економії споживання й витрат енергоресурсів,
захист водних ресурсів і рекреаційних зон від забруднення і несанкціонованого
промислового використання,
розроблення й упровадження державної програми раціонального водо- і
землекористування, екобезпечного використання надр, повітряного простору,
земель, лісів та угідь.

Ліберальна партія України готова взяти на себе повну
відповідальність за долю нації і народу України, за наше
всезагальне демократичне сьогодення і майбутнє.

Лібералізм ХХІ століття – це гуманізм і свобода, це
мирна праця та єдність громадян!
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