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Держава має забезпечити для людей прозорий інструмент реалізації їхніх прав та
забезпечення потреб у медицині, освіті та безпеці.
Невід'ємна частина держави - сильні місцеві громади, діяльність яких
спрямована на розвиток України. Громади повинні бути наділені достатніми
правами для розпорядження бюджетами та вирішення питань місцевого
господарства, інфраструктури, громадського й культурного життя.
ЄДНІСТЬ ВЛАДИ
• Ми виступаємо за приведення системи державної влади у відповідність до
європейського принципу поділу влад за прикладом кращих європейських
демократій.
• Україні потрібна якісна парламентська реформа та двопалатний парламент.
Тому будь-які зміни до Конституції щодо організації влади мають ухвалюватися
винятково шляхом всенародного референдуму.
ЯКІСНИЙ ТА НЕЗАЛЕЖНИЙ ВІД ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
• Має бути запроваджений такий принцип побудови суспільства, в якому влада
належить фахівцям.
• Необхідно запровадити прозорий алгоритм створення сильного та ефективного
держапарату
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАД
• Необхідно ліквідувати на законодавчому рівні дублювання повноважень
центральної та місцевої ради.
• Слід розширити повноваження громад і провести реальну фінансову та
бюджетну децентралізацію.
• Також ми виступаємо за законодавче закріплення виборності місцевих
чиновників усіх рівнів, а також за виборність керівника місцевої поліції та
складу місцевого суддівського корпусу.
УКРАЇНОЦЕНТРИСТСЬКА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
• Ми підтримуємо ідеологію україно-центризму.
• Виступаємо за продовження цивілізаційного курсу на європейську інтеграцію.
ДІЄВА ОБОРОННА СТРАТЕГІЯ



• Україна має шанси зберегти свою незалежність лише у разі побудови стратегії
«збройного нейтралітету».
• Ключова складова стратегії «збройного нейтралітету» - боєздатна та сильна
армія, що постійно модернізується.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
Україна повинна поставити чітку мету, яку реально реалізувати на практиці -
протягом наступних 2-3 років повністю позбутися від необхідності зовнішніх
запозичень, передусім - від кредитів МВФ.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ
• Ми виступаємо за впровадження економічного прагматизму - базових
економічних принципів, дотримуючись яких, Україна зможе перейти на якісно
новий рівень економічного розвитку.
• Збільшення внутрішнього виробництва, поступова заборона експорту сировини.
• Запровадження протекціонізму вітчизняного виробника.
• Окремої уваги потребують державні інвестиції в інфраструктуру.
СПРАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
• Вчителі та лікарі повинні мати достойний рівень доходів та забезпечуватись
широким соціальним пакетом, що дозволить залучити в ці стратегічні
гуманітарні сфери найкращих фахівців.
• Люди похилого віку повинні отримувати гідну турботу від держави, а розмір
мінімальної пенсії має перевищувати фактичний прожитковий мінімум.
• Необхідна державна програма підтримки та реабілітації воїнів АТО.
• Глобальне завдання України, - заохочення громадян до самозайнятості,
створення нових робочих місць.
ПИТАННЯ МОВИ ТА РЕЛІГІЇ - ПОЗА ПОЛІТИКОЮ
• Українська мова має бути єдиною державною мовою.
• Повинні бути створені необхідні умови для збереження і розвитку
національних меншин, їхньої унікальної культури, мови та традицій. Які будуть
закріпленні в окремому законі України.
• Ми виступаємо за релігійне самовизначення українців та рівноправність усіх
конфесій.
СПРАВЖНІЙ ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЇ
Екологія - це те, що ми залишаємо наступним поколінням.
• Протягом 5 років в Україні мають бути закриті всі сміттєзвалища та побудовані
сучасні заводи з переробки побутових відходів.
• Виступаємо за підвищення адміністративної відповідальності за екологічні
правопорушення.
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