«Я ОБИРАЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ!» –
ВСЕУКРАЇНСЬКА ІМІТАЦІЙНА ГРА У ФОРМІ ВИБОРІВ
15-23 березня 2019
Мета імітаційної гри «Я обираю Президента України!» – сприяти формуванню громадянських і соціальних
компетентностей у дітей і молоді, молодше 18 років, зокрема:
• розуміння основ демократії, політичної системи і демократичного виборчого процесу;
• розвиток критичного мислення, вміння аналізувати політичні програми кандидатів в Президенти України, здатності
свідомо робити свій вибір і займати активну громадянську позицію;
• закріплення знань з предметів: історія, правознавство та громадянська освіта.

Особливості імітаційної гри-виборів М18 «Я обираю Президента України!»

1. Обираємо не особистість, а найкращу політичну програму для розвитку України! У бюлетені для голосування не
вказується прізвище кандидата. Діти обиратимуть не за ім’ям, а за змістом, що саме кандидат А (Б, В, Г і т. д.) пропонує у
своїй програмі для розвитку України.
2. Для голосування на Виборах М18 ми взяли лише програми 10 кандидатів у Президенти, які мають найвищі рейтинги за
дослідженнями електоральних уподобань українців, оскільки мета Виборів М18 – освітня і для вміння аналізувати та
оцінювати політичні програми цього більше, ніж достатньо.
3. Аналізуємо політичні програми за 5 основними напрямками. За основу взяті питання, розроблені незалежною
громадською ініціативою Виборча Рада UA:
№ Напрямок діяльності Президента

Передвиборча програма Кандидата має дати відповіді на такі питання

1

Роль Президента у конституційній Чи є сильна президентська влада загрозою для демократії в Україні? Яка
моделі влади
форма державного правління найбільш придатна для України? Чи кандидат
буде ініціювати зміни до Конституції в частині розподілу повноважень між
Парламентом, Президентом, Урядом і які?

2

Стратегія зовнішньої політики
України та методи її реалізації

Яким є конкретний план кандидата щодо пришвидшення вступу України до
ЄС: інтеграції в енергетичний простір ЄС, переходу України на стандарти ЄС у
промисловості та у сільському господарстві? Членство в НАТО чи нейтралітет,
чи позаблоковість? Чи визнає кандидат Росію країною – агресором (так/ні)? За
яких обставин кандидат вважає можливим нормалізацію відносин з Росією?

3

Стратегія безпеки та оборонної
політики України

Яким є конкретний план кандидата з відновлення територіальної цілісності
України (повернення Криму та Донбасу)? Якими є ключові елементи плану
кандидата щодо зміцнення обороноздатності країни.

4

Стратегія економічного розвитку
України; гуманітарна політика

Якими мають бути пріоритети бюджетної політики в цілому та політика
запозичень зокрема? Яку роль має відігравати сам Президент у викоріненні
економічних та інституційних передумов корупції. Окресліть Вашу позицію
стосовно пенсійної реформи.

5

Гуманітарна політика

Якою Ви бачите реформу в галузі здоров’я, освіти? Ваше бачення впровадження
в Україні європейських стандартів політики гендерної рівності? Назвіть кілька
конкретних кроків, які Ви вважаєте доцільними для підтримки громадян
України, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської
та Донецької областях, та в Криму.

4. Оголошення результатів гри-виборів і розшифровка імен кандидатів відбудеться після оголошення результатів
офіційних виборів Президента України на сайті https://m18.org.ua. Також тут будуть розміщені фото- і відео звіти,
як проходили Вибори М18.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.

i

m18.org.ua
edudevelop.org.ua

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «А»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Децентралізація і економічна самостійність регіонів для зміцнення Української державності.
Забезпечення незалежності судової системи в Україні.
Знищення вибіркового правосуддя.
Невтручання держави у справи церкви.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Відмова від курсу на ЄС і НАТО та позаблоковість України.
Подолаємо протиріччя з усіма країнами-сусідами, у тому числі з Росією.
В Україні збройний конфлікт, який потрібно припинити.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Україна виконає всі міжнародні зобов’язання для встановлення миру на Донбасі і припинить збройний конфлікт виключно
мирним шляхом.
Заради миру та повернення територій і населення під юрисдикцію України відбудуться прямі переговори з усіма
сторонами конфлікту.
Створення муніципальної поліції із обраними громадянами керівниками
Скасування податку на армію.
Кримінальні терміни за екстремізм, пропаганду ворожнечі, насильства, етнічної або расової переваги.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Подолання бідності на основі сильної національної економіки.
Зростання економіки до 5-7% на рік шляхом розвитку високих технологій, ефективної державної підтримки національного
товаровиробника та розвитку підприємництва.
Підтримка малого і середнього бізнесу, сільського господарства.
Збільшення видобутку корисних копалин.
Боротьба з рейдерством.
Ринок землі – через референдум.
Відновимо зв’язок науки з виробництвом, розвиток високих технологій.
Справедливе оподаткування і зменшення податків
Перегляд несправедливої пенсійної реформи.
Мінімальний стаж – 15 років.

Гуманітарна політика

Прожитковий мінімум забезпечить реальні потреби
Погашення боргів з зарплатні.
Соціальна допомога кожному, хто потребує.
Зупинимо тарифний геноцид.
Соціальне жило, іпотека, виплати за народження дітей – 100; 200; 400 тис. грн. відповідно за 1, 2 і 3 дитину.
Ліквідація існуючої медичної реформи.
Державна якісна медицина без дефіциту якісних ліків.
Якісна і доступна освіта без закриття шкіл.
Збільшення бюджетних місць у вишах.
Гідна зарплатня освітянам.
Повернемо право навчатися рідною мовою.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.

i

m18.org.ua
edudevelop.org.ua

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «Б»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Новий Суспільний Договір – це неформальне об’єднання лідерів думок, філософів, конституціоналістів, громадських
діячів, політичних провайдерів, які мають рішуче прагнення змінити Україну через розробку нових принципів та правил
взаємодії членів українського суспільства. Їхня візія в подальшому віднайде своє текстуальне втілення у проекті Нового
Суспільного Договору та Нової Конституції.
Ухвалення суспільством Нового Суспільного Договору та Нової Конституції через особисте залучення, співучасть та
загальне розуміння є єдиним шляхом перезаснування країни на нових фундаментальних принципах, які забезпечать
створення умов для повної реалізації кожного в гармонії з суспільством, людством та природою.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

В Україні необхідно запровадити ефективний механізм встановлення миру.
Ми пропонуємо політико-дипломатичний формат «Будапешт плюс». До складу «Будапешт плюс» увійдуть усі країнигаранти територіальної цілісності України. Одразу після президентських виборів до нашої країни буде запрошено
очільників країн-підписантів – США, Великої Британії та Росії, а також лідерів Франції, Китаю, Німеччини та Верховного
комісара ЄС з питань безпеки. Політико-дипломатичний формат «Будапешт плюс» працюватиме одночасно з посиленням
української армії. Санкції, які сьогодні діють щодо російських підприємств, а також російської верхівки, є недостатніми.
Саме тому політика санкцій повинна бути посилена та націлена на примус агресора до повного звільнення території
України та встановлення миру.
Посилити санкції проти країни-агресора вдасться завдяки сильному переговорному процесу у форматі «Будапешт плюс».

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Стратегія передбачає збільшення реального обсягу фінансування наших збройних сил до адекватного рівня – не менше
3% ВВП. Це дозволить армії ставати дедалі сильнішою та посилювати позиції України на дипломатичних переговорах у
форматі «Будапешт плюс». Буде запроваджено новий військовий контракт, який сформує принципово інші відносини між
військовими та армією: відносини повної поваги до всіх, хто служить у Збройних силах України.
Українських воєначальників необхідно готувати з лейтенантів, які проявили себе в бою. Результатом комплексної
програми відновлення армії стане повна відповідність всім чинним стандартам НАТО з подальшою інтеграцією у цей
світовий безпековий та миротворчий колективний блок.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Економічний курс України – це стратегічний напрямок розвитку економіки, який передбачає прискорене економічне
зростання, побудову інноваційної економіки та кардинальне підвищення рівня життя громадян.

Гуманітарна політика

Соціальна доктрина – це побудова принципово нової якості життя українців: від соціальних стандартів, охорони здоров’я
та освіти до культури, мови, екології та безпеки.
Національною метою є забезпечення повної самореалізації людини та створення умов для повернення українців додому.
Справа повернення людині щастя, спокою, впевненості, віри у завтрашній день стане питанням національної безпеки
держави, гарантією права нашої нації на буття.
Ми створимо нові порядки і правила життя: це мир та надійна система безпеки, сильна економіка, гідний рівень життя
людей, молодіжна політика, робочі місця і достойна оплата праці, освіта, нова пенсійна реформа, соціальний захист,
культура, здоров’я, екологія. Буде кардинально змінено механізм нарахування пенсій. Порядок базуватиметься не на
збільшенні пенсійного віку, а на заміні радянської солідарної системи сучасною персоніфікованою.
Адекватні норми витрат на освіту кожної дитини, відродження системи професійної технічної освіти, модернізація
навчальних закладів, осучаснення стипендій та гідні зарплати для вчителів – це основні пріоритети нової влади в галузі
освіти. Модернізувати та розвинути національну систему освіти допоможе збільшення витрат на навчання кожної дитини.
Освіта має бути безкоштовною на всіх рівнях. Ми зробимо так, що всі навчальні заклади отримають самостійність в
організації навчального процесу та зможуть раціонально витрачати кошти. Наша команда поверне престиж професії
вчителя. Державною стратегією стане створення таких умов, за яких кожен вчитель віддано працюватиме, а не «думатиме,
як прогодувати свою сім’ю». І з огляду на це будуть встановлені гідні зарплати.
Витрати на освіту мають розглядатися не як соціальне благо чи тяжкий обов’язок, а як інвестиції у людський капітал,
запоруку конкурентоспроможності держави та національної безпеки.
Страхова медицина – єдиний шлях реформування української системи охорони здоров’я, враховуючи, що нині наш бюджет
не здатний на 100% фінансово забезпечити надання якісних медичних послуг для всіх громадян України.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.
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Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «В»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Пряма демократія; закон про референдум; референдуми за всіма основними питаннями.
Волевиявлення народу через інтернет; право на інтернет кожному українцю.
Влада не може блокувати будь що з того, що є в інтернеті.
Перенесення частини органів державного управління з Києва до інших міст.
Максимальне скорочення функцій держави у житті громадян.
Позбавлення СБУ права розслідувати економічні злочини.
Максимальна підтримка державою НАБУ, САП та Антикорупційного суду.
Скасування можливості вийти під заставу для корупціонерів.
Закон про імпічмент Президенту.
Позбавлення недоторканості Президента, нардепів, суддів та чиновників.
Вибори до Ради за відкритими списками; позбавлення депутата мандату за кнопкодавство.
Відокремлення суду від влади; перетворення судів на повноцінну гілку влади.
Для адміністративних справ — мирові судді, що обираються напряму населенням.
Для кримінальних справ — суди присяжних.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Війна з РФ до перемоги.
Україна ніколи не визнає анексію Криму та автономію ОРДіЛО.
РФ мусить повернути території та виплатити репарації.
Референдум щодо вступу в НАТО; НАТО як запорука безпеки України.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Україна повинна звернутися до гарантів Будапештського меморандуму за військовою допомогою.
Захід мусить допомогти Україні повернути території та отримати компенсацію від РФ.
Збройні сили України як школа лідерства та свободи.
ЗСУ повинні давати знання, які можуть бути застосовані у цивільному житті.
Фінансування ЗСУ перерозподілено з «генералів» на зарплату солдат.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

«Нульова декларація» — легалізація всіх кримінальних доходів за 5% від їх суми.
Гроші від легалізації підуть на субсидії ЖКГ для малозабезпечених.
Детенізація економіки; вільна конкуренція; дешеві кредити.
Скасування податку на прибуток та запровадження ПнВК; підтримка вітчизняного виробника.
Створення прозорого ринку землі.
Україна як світовий супермаркет екологічної їжі.
Відмова від імпорту енергоносіїв; експорт українського газу до ЄС.
Економічний паспорт українця.
Кожен українець отримає карту, на яку зараховуватиметься його частка з ренти за природні ресурси.
Капітал накопичуватиметься з народження; з 18 років українець матиме право скористатися ним.
«Капітальний ремонт країни»; створення мережі автодоріг.
Підписання договору про відкрите небо з ЄС.

Гуманітарна політика

Скорочення чиновників від освіти та медицини; збільшення зарплат лікарям та вчителям.
Перехід до страхової медицини та особистих лікарів; базове лікування фінансується державою.
Відмова від сертифікації ліків, дозволених у США та ЄС.
Прирівняння приватних та державних вишів у статусі.
Державний ваучер на оплату навчання найкращим випускникам шкіл.
Українці зможуть навчатися за державні кошти закордоном.
Накопичувальна пенсійна система; наслідування пенсій.
Кредити молодим сім’ям на житло.
Рік без податків для молодих підприємців.
Повернення заробітчан.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.
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Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «Г»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Не буде Президент ховатися за недоторканність – буде Закон про імпічмент Президента. Не буде популізму – Президент
буде підписувати забезпечені ресурсами закони. Не буде нав’язування Україні чужої волі – Президент буде укладати
лише вигідні для України угоди. Не буде конфліктів у владі – буде Конституція, що ліквідує дуалізм виконавчої влади,
скасує районні та радикально скоротить обласні державні адміністрації, насамперед їхній вплив на економіку регіонів.
Децентралізація буде посилена – місцеві громади отримають право розпоряджатися землями за межами забудови
населених пунктів. Функції держави будуть скорочені й переведені на інтернет-технології – щоб мінімізувати контакти
громадян з чиновником.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Не буде пустих обіцянок зарубіжним партнерам – зовнішня політика України буде відповідальною і прогнозованою, а
Президент – договороспроможним. Дипломатія буде націлена на зміцнення безпеки України, захист і звільнення наших
громадян, домінанту економічної складової у міжнародних відносинах. Не буде невигідних кредитів під гарантії держави
– будуть внутрішні й зовнішні інвестиції через надійний захист права власності та легалізацію капіталів, у тому числі
повернення їх в Україну із офшорів.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Капітулянтського повернення Донбасу не буде – окуповані території повернемо без «особливих статусів» дипломатичними,
воєнними, економічними, санкційними засобами спільно із зарубіжними партнерами. Не буде Україна поступатися правами
на Крим в обмін на будь-які економічні поступки – у Криму наші громадяни, це наша земля, і Крим буде українським! Не буде
штучного поділу країни на Схід і Захід – буде єдина Україна для нас усіх, нас об’єднає спільне успішне майбутнє! Не буде
Президент «заробляти на крові» і на армії – армія буде оснащеною, а Державне оборонне замовлення стане інструментом
розвитку фундаментальної науки і проривних технологій, в тому числі для інновацій і передових кластерів економіки
України. Не буде примусового призову – буде професійна контрактна армія, посилена резервом постійної готовності та
системою територіальної оборони.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Не буде більше імітації боротьби з корупцією, провалів резонансних справ, показових арештів дрібних порушників – буде
спершу знищено корупцію в Адміністрації Президента, Кабінеті Міністрів, Верховній Раді, СБУ, ГПУ і МВС. Не буде дешевих
чиновників, які живляться корупцією, – буде скорочення посад зі збільшенням зарплати і посиленням відповідальності за
корупцію, з перевіркою на поліграфі та провокацією хабара. Не буде олігархів, які паразитують на монополіях і бюджеті, –
буде бізнес, який сплачує податки, дотримується законів України, не корумпує владу і не вказує Президентові, які рішення
приймати. Не буде безсистемних реформ і небезпечних експериментів з економікою – буде економічне зростання темпами
10% щорічно на основі Плану дій, розробленого нашою командою спільно з Української Радою Бізнесу, економістами
і експертами громадського сектору. Не буде більше мінімальна пенсія нижчою за реальний прожитковий мінімум – ми
підвищимо пенсії до економічно обґрунтованого рівня, що справедливо врахує трудовий внесок і кваліфікацію. Середня
зарплата в Україні буде понад 700 євро, відповідно зростатимуть пенсії.

Гуманітарна політика

Не буде дискримінації військових пенсіонерів – буде гідне забезпечення солдата і коли він служить, і коли стає ветераном.
Не буде знедолених переселенців – буде державна політика кредитування їм житла і стимулювання створення робочих
місць. Не будуть поневірятися фронтовики – для їхнього лікування буде пріоритетно відкрито Феофанію і всі лікувальні
установи, нині доступні для високих чинів. Не буде фінансування освіти, науки, культури, медицини і екології за
залишковим принципом – буде вкладення коштів у людський капітал, формування світогляду людини, її професійності, у
гармонійний культурний розвиток, моральне і фізичне здоров’я. Не буде хабарництва у навчальних закладах – буде гідна
зарплата викладача і якісна освіта як запорука майбутнього України. Не будуть реформувати медицину чиновники, які
самі лікуються за кордоном – ключові реформи будуть здійснювати професіонали – громадяни України, які своє майбутнє
пов’язують з майбутнім нашої держави. Страхова медицина гарантуватиме людині належне лікування. Не буде освічена
молодь безробітною – буде державна гарантія першого робочого місця для кожного, хто отримує освіту за державним
замовленням. Не будуть обмеження і покарання визначальними в розвитку української культури і мови – будуть
стимули для виробництва українських культурних шедеврів, насамперед українського кіно, книговидавництва, сучасних
проектів для підлітків і молоді. Не буде фізичного вимирання української нації – підтримка материнства і дитинства,
стимулювання здорового способу життя, фізичної культури і спорту стануть пріоритетами бюджетного фінансування. Не
буде варварського ставлення до природи – будуть європейські стандарти екології та виконання Плану дій, напрацьованого
нашою командою спільно з вченими-екологами.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.
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Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «Д»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Я скорочу кількість депутатів до 250, міністерств – до 10, ліквідую посаду прем’єра і зроблю відповідальним за стан справ
у державі одну людину – Президента. Щоб людям було, з кого спитати.
Щоб унеможливити узурпацію влади – доб’юся ухвалення законів про імпічмент та Тимчасові слідчі комісії, які стануть
запобіжником від нових януковичів.
Президент має бути жорстким, але справедливим, а якщо «зажреться» – народ повинен мати механізми усунення його з
посади, не збираючи майдани і не проливаючи кров.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Я буду жорстко відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.
Замість того, щоб гнути спину перед «партнерами» – вимагатиму від них виконання Будапештського меморандуму. Адже
підписавши цей документ, Україна відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки. Якщо
документ не виконується – ми маємо повне право заявляти про відновлення статусу ядерної держави.
З іншого боку, ми вимагаємо прямої військової угоди з США. Нам потрібне партнерство не на словах, як нам обіцяють,
а на ділі!

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Я готовий зробити все для миру. Але не ціною капітуляції. Наша мета – перемога. А перемогти у війні ми зможемо лише
тоді, коли матимемо сильну економіку.
Військові на фронті повинні знати, що держава їх цінує, надає соціальні гарантії їхнім сім’ям. Ми в неоплатному боргу
перед нашими захисниками, тому маємо забезпечити їх технікою, спорядженням, харчуванням та гідними зарплатами.
Крім того, наше завдання – зробити армію ще сильнішою.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Кожен працездатний матиме робоче місце і зарплату, а всі хто потребує – гарантований соцзахист.
Справедливість – це коли доярки та свинарки отримують пенсію більшу, ніж у прокурорів, бо перші все життя важко
пахали, а другі сиділи в теплих кріслах.
Справедливість – це перерахунок пенсій колишнім колгоспникам, які працювали за «галочки» і трудодні. У них немає цих
записів у «трудовій» – але вони можуть довести свій стаж мозолями на руках, венами на ногах та згорбленими спинами.
Вони заслужили на гідну старість, а не на жебрацьке існування.
Не закордонні кредити на проїдання, а інвестиції у розвиток економіки!
Не вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ), а інтереси українського народу!
Результатом впровадження моєї економічної політики буде: понад 100 млрд доларів приватних інвестицій у розвиток
економіки, більше 2 млн робочих місць і зупинення масової еміграції українців, економічне зростання 8-10% на рік замість
нинішніх 2-3%. Щоб цього досягти – моя команда розробила і вже втілює в життя «Антикризовий план розвитку економіки»
та «Промисловий пакет реформ».
Земля, ліса, надра – всі природні багатства та економіка працюватимуть на кожного громадянина!

Гуманітарна політика

Встановлю державне регулювання цін на ліки і продукти – бо люди не повинні ходити в магазини і аптеки, як в музеї.
Зробимо програми доступного житла для молоді – щоб українці не по кутках тинялися, а мали власне житло, на яке не
треба пахати все життя.
Не міжнародні рейтинги, а доходи та якість життя українців!
За комуналку українці будуть платити не більше 15% своїх доходів, а не 60-80%, як зараз.
Коли в кожному селі буде агропереробка, хлібний, ковбасний завод – тоді у селян буде робота, до села повернеться молодь,
життя і дитячий сміх.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.

i

m18.org.ua
edudevelop.org.ua

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «Е»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Всі проблеми, пов’язані з організацією життя громад, вирішуються на місцевих референдумах, в тому числі з питаннями,
які ставити пам’ятники, як називати вулиці і якою мовою спілкуватися.
Права людей захищає муніципальна поліція.
У центрі залишаються держмонополії, дипломатія, армія, митниця і основні органи влади.
Всі питання, що стосуються основ зовнішньої і внутрішньої політики, вирішуються на Всеукраїнському референдумі.
Прийняти закон про опозицію, яким всі контрольні функції передаються їй; зменшити повноваження центральної влади,
передавши гроші і повноваження в територіальні громади зі збереженням за центром контрольних функцій.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Рішення про нейтральність і позаблоковість буде прийнято на Всеукраїнському референдумі і закріплено в Конституції як
воля народу.
Асоціацію з ЄС потрібно переглянути на користь України або взагалі відмовитися від неї.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Завдання встановлення миру – багаторівневе, і припинення бойових дій через виконання Мінських угод та прямі
переговори усіх сторін конфлікту, відновлення економічних та соціальних зв’язків – тільки перший рівень.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Засновані на взаємній вигоді торгові відносини з усіма сусідами.
Будь-які іноземні кредити будуть залучатися тільки під розвиток конкретних економічних проектів.
Регіони повинні отримати кошти на розвиток не тільки від надходження податків, а й від вільних економічних зон і
територій пріоритетного розвитку.
Ми повинні будувати те, що вміємо: кораблі, машини, космічну техніку – зі своєї сировини, руками своїх фахівців.
Створення робочих місць – ключова мета економічної політики.
Розмір пенсії слід встановити на рівні, не нижчому від фактичного розміру прожиткового мінімуму, а пенсійний вік
прив’язати до середньої тривалості життя в країні і знизити.
Громадян віком від 80 років ми пропонуємо забезпечити безкоштовними ліками і звільнити від оплати послуг ЖКГ.
Жорсткий контроль над діями чиновників – головна запорука успішної боротьби з корупцією.
Для цього потрібні не спеціальні органи на зразок НАБУ або профільного Нацагенства, а збільшення ролі опозиції,
зменшення влади центру, громадський контроль і невідворотність покарання.

Гуманітарна політика

Припинення культурної війни всередині України і відновлення порушеного політичного балансу між західними регіонами
і Південним Сходом.
Регульовані державою ціни і тарифи слід знизити, прив’язавши до собівартості.
Жодна ідеологія не може бути обов’язковою, усі громадяни всіх національностей нашої держави мають рівні права і
можливості свого волевиявлення.
Агресивний націоналізм як основа державної політики і спроба замінити демократію диктатурою для нас
є неприпустимими.
Ми виступаємо проти наруги над нашою пам’яттю, знищення пам’ятників Великої Перемоги та переписування історії.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.
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Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «Є»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Серед ініціатив та законопроектів, які я запропоную після перемоги на президентських виборах, будуть:
• про імпічмент Президента;
• прості механізми відкликання депутатів усіх рівнів;
• про національний та місцеві референдуми;
• про парламентську опозицію, якій будуть делеговані повноваження та механізми контролю за владою, зокрема за
використанням коштів платників податків;
• про вибори до парламенту на пропорційній основі за відкритими списками;
• про зменшення кількості депутатів Верховної Ради до 300 осіб.
Центральна влада передасть реальні повноваження, бюджети, майно, ресурси та землю територіальним громадам, які
ефективніше їх використовуватимуть.
Влада на місцях повинна належати місцевим радам та створеним ними виконавчим органам.
Районні, а потім і обласні державні адміністрації будуть ліквідовані. На першому етапі – їхнє чисельне скорочення,
звуження функцій до питань контролю, координації, аналітичної роботи.
Ми проведемо перепис населення, створимо державний реєстр фізичних осіб.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Ратифікація Римського статуту та подальші звернення в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі для притягнення до
відповідальності за злочини проти людяності на території України.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Сильна зовнішня політика України повинна бути прагматичною та ефективною. Вона буде спрямованою на:
• зміцнення безпеки України;
• боротьбу за повернення окупованих Росією територій на сході України та в Криму;
• захист українців за кордоном, звільнення українських політв’язнів та військовополонених з Росії, активізацію роботи з
діаспорою;
• підтримку українських експортерів на міжнародних ринках;
• залучення інвестицій та новітніх технологій в Україну.
Ми добиватимемось у міжнародних судах, щоб Росія компенсувала завдані збитки.
Працюватимемо над зміцненням енергетичної безпеки, зокрема шляхом повної відмови від російських енергоносіїв.
Сильна економіка та високі життєві стандарти забезпечать возз’єднання та міцність України.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Поетапне скорочення кількості чиновників по всій владній вертикалі на третину, надання можливості звільненим
чиновникам за рахунок держави пройти курси для професійної адаптації після скорочення; підвищення соціального
захисту чиновників із одночасним посиленням відповідальності за зловживання; кримінальна відповідальність топкорупціонерів та хабарників – ув’язнення від 10 років до пожиттєвого з конфіскацією майна.
Гасло про «багатих, які повинні поділитися з бідними» – це питання про поетапне зростання за три роки мінімальної
зарплати щонайменше до еквіваленту 500 євро та пенсій до еквіваленту 300 євро, при відповідному зростанні економіки
та інвестицій в Україну.

Гуманітарна політика

Витрати на освіту й науку – не видатки, а інвестиція в майбутнє.
Ми надамо найвищий соціальний статус учителям – від вихователя дитячого садка до професора університету.
Завданням сучасної освіти має бути виховання креативного мислення.
Стратегічний напрямок – повна безкоштовна освіта.
Медична реформа отримає людське обличчя. Ми запровадимо солідарну страхову медицину.
Особливу увагу приділимо екології, на якій не маємо права економити.
Пріоритети – масовий спорт, державне сприяння розвитку туризму.
У культурі ми маємо підтримати талановитих митців, які готові створювати конкурентоспроможний продукт, формувати
культурний фасад нової України.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.
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СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «Ж»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Вдосконалення виконаної за п’ять років роботи.
Зміцнення економіки, повернення окупованих територій, боротьба з бідністю і вступ в ЄС і НАТО.
Продовжити політику децентралізації, що дозволить забезпечити якісний прогрес всієї економіки країни.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Подати в 2023 року заявку на вступ в ЄС і розпочати виконання Плану щодо членства в НАТО.
Мир – це повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Мир – це беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Продовжити роботу над відновленням територіальної цілісності і поверненням окупованих територій політикодипломатичним шляхом.
Україна продовжить лінію на відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій Донецької
та Луганської областей і Криму політико-дипломатичним шляхом, забезпечуючи єдність проукраїнської коаліції у світі,
використовуючи інструмент санкцій та механізм міжнародної місії ООН на всій території окупованого Донбасу.
Притягнути Росію до відповідальності «за репресії і знущання над нашими громадянами на окупованих територіях і
завдані збитки» за допомогою міжнародних правових механізмів.
А також «робити все можливе» для звільнення українських заручників, які перебувають у полоні в Росії і на окупованих
територіях.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Відновити рівень життя і почати боротьбу з бідністю, зробивши Україну одним з лідерів аграрного і IТ-секторів,
транспортним хабом Східної Європи і однією з найбільш відвідуваних європейських держав.
Продовжити політику зниження податкового навантаження.
Посилити залучення інвестицій для експорту продукції з високим рівнем доданої вартості.

Гуманітарна політика

Спрямувати інвестиції в освіту на підвищення оплати праці і кваліфікації вчителів та викладачів.
Збільшення обсягів допомоги при народженні і догляді за дитиною, гармонізувати структуру і зміст освіти та науки за
європейськими стандартами, спрямувати інвестиції на підвищення оплати праці вчителів і викладачів, а також на
можливості їхнього постійного професійного вдосконалення.
Розпочати по всій Україні масштабну програму ремонту медичних закладів.
Завершити медичну реформу.
Продовжити політику підтримки української мови як єдиної державної.
Розширити підтримку культурних проектів – кіно, музики, книги та інших напрямів.
Підтримати розвиток місцевих закладів культури, які стануть сучасними центрами розвитку громад.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.
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СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «З»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Демократична модель, у якій визначення посадових обов’язків Президента і Прем’єр-міністра має ліквідувати конфлікт
політичних інтересів у керівництві виконавчою гілкою влади.
Положення Конституції стануть де-факто нормою прямої дії у судах України.
Президент недоторканний лише під час перебування на посаді.
Прозора процедура імпічменту.
Депутат недоторканний лише за політичні рішення.
Зміцнена унітарність держави у поєднанні з її глибокою децентралізацією та передачею більшості внутрішніх функцій
держави органам місцевого самоврядування.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Зміцнення економіки, підвищення рівня життя українців, сумісність стандартів (прийняття європейських стандартів.
Земельна реформа з урахуванням інтересів громадян України.
Енергетична незалежність України на базі відновлювальних та екологічно чистих джерел енергії, модернізованої ядерної
енергетики, державного стимулювання зростання видобутку природного газу в Україні.
Сільське господарство – перехід від торгівлі сировиною до технологічної переробки.
Забезпечення сумісності з НАТО, що сприятиме отриманню Плану дій щодо членства в Альянсі.
Росія – агресор. Нормалізація відносин з Росією можлива лише після повернення захоплених територій.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Зробити формат країн-підписантів Будапештського меморандуму 1994 року основним для примусу РФ до виконання
гарантій цілісності України, через дипломатичні й економічні заходи.
Зміцнення економіки, підвищення рівня життя українців та нарощування бойових спроможностей Збройних Сил разом з
упевненим просуванням до євроатлантичної спільноти.
Силові структури очікує реформування, армію — перехід від змішаного принципу комплектування Збройних сил до
створення професійного національного війська, на рівні стандартів найближчих країн-сусідів членів НАТО.
Викорінення корупції в оборонній сфері.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Відновлення середнього класу українського суспільства як основи державності України, що має охопити більше 50%
населення. Середній клас – малий і середній бізнес та інтелігенція.
Запобігання рейдерству в Україні.
Соціальні ліфти для талантів у різних сферах діяльності. Це є моїм стратегічним пріоритетом.
Завершення процесу створення Антикорупційного суду, викриття фактів вивезення капіталу за кордон починаючи з
1991 року. Деолігархізація, демонополізація, деофшоризація та детінізація економічних відносин, відновлення соціальної
справедливості в питаннях власності, у поєднанні з державними преференціями для малого і середнього бізнесу.
Ліквідація корупційної складової у тарифах на електроенергію, житлово-комунальні послуги.
Забезпечення верховенства права з невідворотністю покарання за корупційні злочини.
Сприяння компенсації збитків громадянам від банкрутства комерційних банків за рахунок майна власників банків.

Гуманітарна політика

Забезпечення державної підтримки переселенців з анексованого Криму та окупованих територій Донбасу, пільгового
кредитування та врегулювання майнових відносин між фінансовими установами та цими громадянами.
Основу будівництва демократії складають три такі закони:
1. Перший закон – критична маса заможного середнього класу із високим рівнем його політичної культури.
2. Другий закон – децентралізація і відокремлення законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.
3. Третій закон – наявність хоча б двох основних, не вождиських, а заснованих на ідеології демократії політичних партій.
Тільки виконання цих законів і може забезпечити реалізацію історично визначеної триєдиної національної ідеї України:
• Бог, свобода, сім’я і Україна є найвищими духовними цінностями українського народу;
• культура, наука, земля та власність – одвічно годуватимуть Україну;
• виборність, соціальна справедливість, законність і армія – завжди захищатимуть права українців на життя, свободу і
щастя та боронитимуть соборність і незалежність Держави.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.

i

m18.org.ua
edudevelop.org.ua

Всеукраїнська імітаційна гра «Я обираю Президента України!» проводиться в рамках проекту з громадянської освіти та політичної просвіти дітей і молоді
«М18 – Ми можемо більше!» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти України.

СИНОПСИС* ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

КАНДИДАТ «И»

Роль Президента у конституційній моделі влади

Зберегти унітарний устрій держави.
Заборонити надання будь-якої автономії, «спеціального статусу» чи «особливого порядку місцевого самоврядування».
Провести деолігархізацію та реальну люстрацію влади та силових структур.
Скасувати недоторканність Президента України, народних депутатів та суддів.
Пропорційна система виборів до парламенту за відкритими списками.
Дієва процедура імпічмента Президента.
Звільнення депутатів за кнопкодавство і прогули.
Обирання суддів громадою терміном на 5 років.
Обов’язкова перевірка держслужбовців «детектором брехні». Відкрити архіви КДБ СРСР.

Стратегія зовнішньої політики України та методи її реалізації

Стратегічний курс – європейський україноцентризм.
Створення Балто-Чорноморського Союзу.
Досягти вигідних для України і термінів можливого вступу до ЄС і НАТО.
Визнати Росію державою-агресором на всіх рівнях світової дипломатії.
Розірвати дипломатичні відносини, та не відновлювати їх до повної деокупації.
Націоналізувати активи, кінцевими власниками яких є громадяни РФ чи держава-агресор.
Зміна безплідних Мінських угод на Будапештський формат за участі США і Великої Британії.

Стратегія безпеки та оборонної політики України

Повна економічна, енергетична, ресурсна та транспортна блокада тимчасово окупованих територій.
Притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Україну та вчиняв інші злочини.
Запровадити воєнний податок з олігархів та прогресивний воєнний збір.
Розмір фінансування ЗСУ на рівні не менше 5% ВВП.
Забезпечити приведення армії до вимог і можливостей сумісного виконання завдань із силами держав-членів НАТО.
Високотехнологічна професійна контрактна армія. Заснувати народний резерв ЗСУ за швейцарським зразком. Ракетний
щит України — стратегічні неядерні сили. Повне за 15 років переозброєння Збройних Сил України. Програма військового
кораблебудування. Забезпечення військовослужбовців житлом.

Стратегія економічного розвитку України; гуманітарна політика

Могутній середній клас – 60% населення.
Закон про повернення капіталів з офшорів.
Енергетична незалежність України за принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел
(не більше ніж 30% від однієї країни-постачальника).
Ліквідація приватних монополій та картелів. Державний контроль над природними монополіями.
Заборона приватизації стратегічних підприємств і повернення у державу вже приватизованих.
Малий бізнес ‒ малі податки, великий бізнес ‒ великі податки.
Доступні кредити і прогресивна шкала оподаткування фізичних осіб.
П’ятикратна різниця між мінімальною і максимальною зарплатою.
Сільськогосподарські землі лише в оренді громадян, з успадкуванням.
Підтримка і розвиток високотехнологічних галузей і енергозаощадження.
Ліквідація корупційних схем в енергетичній галузі і в тарифікації.
Вважати інвестиціями й не оподатковувати зароблені заробітчанами гроші та майно.
Скасувати існуючу пенсійну реформу. Пов’язати пенсійний вік з середньою тривалістю життя.
П’ятикратна різниця між мінімальною і максимальною пенсією.

Гуманітарна політика

Захист українців за кордоном.
Фінансування фундаментальної науки.
Державна програма соціального житла, безкоштовне житло для багатодітних сімей (від п’яти).
Традиційні сімейні цінності. Виплати за народження дітей.
Обов’язковий іспит з української мови для держслужбовців.
Очистити український інформаційний простір від ворожої пропаганди.
Скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- та відеопродукцію, програмне забезпечення.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми.
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