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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ФОРМАТ
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ПРОГРАМА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ ЛІДЕРА
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
КИВИ ІЛЛІ ВОЛОДИМИРОВИЧА
Соціальна захищеність, порядок, безпека і держава на службі у людини.
Це засади Соціалістичної партії України, яка висунула мене кандидатом у
Президенти України, і це постулати, які я маю намір реалізувати на посаді
глави держави.
Що це означає? Насамперед соціальну рівність і захищеність усіх верств
населення. Держава повинна піклуватися про своїх громадян і надавати
фінансову допомогу тим, хто її потребує. Ми відродимо систему соціальної
опіки і забезпечимо пенсіонерам гідну старість. Крім цього, перед нами стоїть
ще ряд завдань. Створення незалежних судової та правоохоронної систем,
що керуються законом і принципами справедливості. Виділення державних
коштів на розвиток науки і освіти, що стане основною інвестицією держави
у власне майбутнє і розвиток економіки. Націоналізація всіх підприємств,
які працюють на благо олігархів, а не країни загалом. Ми створимо систему
контролю за виконанням умов приватизації, і в разі їх порушення проведемо
реприватизацію або націоналізацію. Результатом комплексної роботи щодо
розвитку економіки стане створення нових робочих місць із комфортними
умовами та достойною заробітною платою, що своєю чергою дозволить
реалізувати право кожного на працю.
Ми гарантуємо реалізацію всіх прав і свобод громадян, зокрема право на
свободу вибору, свободу слова та особисту недоторканність. І ніхто не в
силах відібрати цього у нашого народу.
Хтось звинувачує соціалістів у зайвому консерватизмі, але це так. Ми маємо
намір йти в майбутнє — будувати європейське суспільство, спираючись на
кращі практики розвинених країн. Бути членом європейської спільноти
ще не означає бути членом ЄС, НАТО або інших організацій. Так само як і
вступ до ЄС не означає, що ми станемо частиною «Європи». Всі прагнуть до
Європи, чекаючи «нового життя», але ми самі мусимо створити своє «нове
життя». Я не прагну до Європи — я хочу побудувати Європу тут, у нашій
країні!
Світ визнав, що фінська система освіти — найкраща; у Швейцарії відмінна
система оборони. Так давайте наслідувати їхній приклад! У Швеції, якщо
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сума пенсійних виплат занадто мала, влада призначає допомогу на оплату
житла, а для осіб, що не мають трудового стажу або тих, хто мав малий дохід,
держава встановила розмір гарантованої пенсії у 800 євро. У Німеччині
батьки, котрі перебувають у відпустці по догляду за дитиною, отримують
додаткову допомогу в розмірі до 1800 євро на місяць. А в Ірландії освіта є
абсолютно безплатною на всіх рівнях, включаючи вищу, тому близько 89%
населення має обов’язковий рівень освіти. Ось приклади соціалізму, який
ми хочемо побудувати!
Звідки брати гроші? Ми змінимо принципи оподаткування, зокрема
багаті будуть платити більше, бідні — менше. Ми розірвемо замкнуте коло
зовнішнього кредитування і припинимо відносини з МВФ, які тільки
погіршують складне становище держави. Зупинимо відтік кадрів і повернемо
престижність робітничим професіям. Націоналізуємо стратегічні об’єкти.
Надамо громадам можливість більш гнучко підходити до залучення
інвестицій і створення умов для розвитку регіонів. Сильні регіони — сильна
держава.
Ми роками прокладаємо шлях до «успішної Європи», а могли б будувати
успішну Україну. Я бачу Україну іншою — сильною парламентською
республікою, в якій немає місця диктатурі влади і де головною цінністю
є людина. Прийшовши до влади, я ініціюю внесення змін до Конституції
України — ми скасуємо інститут президентства і зробимо Україну
парламентською республікою! Ми скасуємо недоторканність депутатів і
суддів.
Ми не допустимо спекуляцій на темах релігії та мови, що відволікають увагу
від дійсно серйозних проблем. Віра, релігія — це делікатна тема і особиста
справа кожного громадянина, а єдиною державною мовою в нашій країні
може бути тільки українська, але це не відміняє права кожної людини
говорити тією мовою, якою їй зручно.
Таким я бачу майбутнє країни. Але перш за все ми повинні повернути нам
нашу Україну! Ми реалізуємо стратегію досягнення миру Соцпартії! Сильна
армія, повернення державі ядерного статусу — це гарантія територіальної
цілісності, яку ми відновимо без втрат.

Я ГОТОВИЙ СТАТИ ЗАХИСНИКОМ ПРАВ І СВОБОД УСІХ ГРОМАДЯН
І РОЗВИВАТИ ДЕРЖАВУ. У НАС БУДЕ ДЕМОКРАТІЯ, АЛЕ СУВОРА,
ПРИ ЯКІЙ УСІ ПРАВА БУДУТЬ БЕЗУМОВНО ДОТРИМУВАТИСЯ.
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1. СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ МИРУ
УКРАЇНА — НЕПОДІЛЬНА!
Ми реалізуємо план деокупації Донбасу, повернення Криму і відновлення
регіону. І про жодні поступки щодо території і суверенітету не може бути й
мови. Ми повернемо Крим і Донбас. Вони — невід’ємна частина нашої історії.
Ми не розглядаємо роздільне вирішення питання про повернення суверенних
українських територій. Це злочин — неприпустимо розділяти народ і територію.
Ми виведемо російські окупаційні війська, введемо миротворців ООН,
встановимо контроль над кордоном, проведемо демілітаризацію, відновимо
мирне життя. Забезпечимо створення перехідної адміністрації і місцевих
органів правопорядку, проведемо вибори.
Ми відновимо порядок і закон, знайдемо і притягнемо до відповідальності
всіх воєнних злочинців, а також надамо захист жителям окупованих
територій. Для тих, хто не вбивав і не крав, буде прийнятий закон про
амністію.
Далі ми створимо на Донбасі і в Криму спеціальну економічну зону, без
податків — для залучення інвесторів і розвитку регіону.
Відновимо зруйновану інфраструктуру — школи, лікарні, будинки.
Забезпечимо подачу води, електроенергії і тепла в домівки.
Підвищимо зацікавленість жителів окупованих територій у поверненні
під контроль України.
Люди мусять повірити в Україну і захотіти повернутися. Зокрема, в цьому
допоможе встановлення на підконтрольній території нижчих тарифів, ніж
у період окупації.
Повернення окупованих територій залежить від економічного успіху
України, толерантності до різних мов і культур.
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2. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
2.1. ОБОРОНА
СИЛЬНА БОЄЗДАТНА АРМІЯ
Ми реформуємо Збройні сили і побудуємо систему оборони за
швейцарською моделлю, що має кадрово-міліційну структуру. Нам варто
використати досвід цієї мирної держави, здатної за 2–4 години розгорнути
з 22-тисячної 650-тисячну армію — прекрасно навчену, організовану та
відмінно озброєну.
Збільшимо військовий бюджет з 5 до 10% від ВВП. Зокрема, кошти підуть
на розвиток вітчизняного воєнно-промислового комплексу, будівництво
патронного заводу, виробництво систем протитанкової оборони тощо.
Все необхідне для армії можна виробляти в Україні.
Необхідно прийняти закони, що будуть регламентувати службу у війську
за швейцарською моделлю. У складі української армії будуть виключно
бійці, що мають професійну підготовку.

2.2. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
УКРАЇНА — КРАЇНА РІВНИХ ПРАВ ТА
МОЖЛИВОСТЕЙ
Введемо обов’язкову державну допомогу при народженні дитини в розмірі
12 мінімальних зарплат одноразово і щомісячні соціальні виплати на рівні,
не меншому за мінімальну зарплату, встановлену законом про державний
бюджет (на 2019 рік — 4173 гривні).
Ми відродимо систему соціальної опіки і забезпечимо пенсіонерам гідну
старість. Багато літніх людей змушені вмирати в холоді і голоді через
мізерні пенсії, які не здатні покрити навіть мінімальні потреби людей.
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Ми встановимо мінімальну пенсію на рівні реального прожиткового
мінімуму. Досягти такого зростання виплат можна буде завдяки зміні
системи оподаткування. Зокрема, за рахунок обмеження зарплат топменеджерів державних підприємств, введення додаткового податку на
використання надр і видобуток природних ресурсів, які не продаються
громадянам України (зокрема, газу та нафти), і з обов’язковими для
компаній відрахуваннями до Пенсійного фонду. А також завдяки
скороченню кількості державних органів на 50%. На утримання
Адміністрації президента, міністерств і відомств, апарату Верховної Ради,
Державного управління справами, обласних адміністрацій виділяються
мільярди державних коштів, які ми переспрямуємо до Пенсійного
фонду. Ми накладемо обмеження на використання коштів з державного
бюджету на приватні перельоти, автомобілі чиновників, їхній відпочинок
у санаторіях і інші «потреби».
Ми подбаємо про людей з обмеженими можливостями. На сьогодні в
Україні проживають 2,8 млн інвалідів. Ці люди потребують особливих
умов, гарної інфраструктури і постійної підтримки. Ми зробимо все, щоб
ця частина населення теж відчувала себе комфортно в нашій країні.
У 2019 році мінімальна сума допомоги по безробіттю становить 610
гривень. Таких сум немає в жодній країні Європи. Ми підвищимо виплати
по безробіттю до рівня мінімальної заробітної плати. Створимо єдиний
реєстр громадян, щоб мати можливість виділяти матеріальну допомогу
людям, чиї доходи нижчі за прожитковий мінімум.

2.3. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ
ЯКІСНА, ДОСТУПНА,
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЦИНА!
Медицина в Україні стане якісною і безкоштовною завдяки системі
державного страхування. Для дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших
соціально незахищених верств населення страхування буде безоплатним.
Ми відкриємо багатопрофільні фельдшерсько-акушерські пункти
в сільській місцевості. Забезпечимо доступність вузькопрофільних
фахівців у кожному районному центрі, а також укомплектуємо
медустанови всіх районних центрів новою медичною технікою.
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Медична допомога, пов’язана з пологами, буде висококваліфікованою і
безкоштовною. Особливу увагу буде приділено педіатрії. Буде введено
патронаж новонароджених терміном на 1 рік. За кожною дитиною будуть
закріплені дільничний педіатр і медсестра.
Ми зупинимо відтік медичних кадрів завдяки підвищенню зарплат і
створенню комфортних умов праці. За останні роки з України виїхали
майже 70 тис. медиків, у найближчі роки можуть виїхати ще близько 50
тис., адже зарплата, яку пропонують українським медикам за кордоном, у
10–20 разів вища, ніж в Україні.
Розширимо пакет послуг державної програми підтримки лікування
хворих за кордоном і впровадимо нові технології для розвитку вітчизняної
медицини.
На державному рівні розвиватимемо і підтримуватимемо ідею здорового
способу життя всіх груп населення.

2.4. ОСВІТА
ЯКІСНА І ПРЕСТИЖНА ДЕРЖАВНА
ОСВІТА ДЛЯ КОЖНОГО
Ми будемо популяризувати професію педагога і підвищимо авторитет
вчителя в суспільстві.
Ми проведемо моніторинг навчальних закладів, виявимо всі недоліки й
усунемо корупційну складову під час вступу і навчального процесу.
Інтегруємо в сучасну систему найкращі принципи фінської і радянської
систем освіти, оскільки подібна форма освіти створює для учнів
комфортне середовище, основою якого є рівність і повага до всіх учасників
навчального процесу. А в умовах психологічної безпеки, широких
можливостей для розвитку та індивідуального підходу дітям вдається
повністю розкрити свій потенціал. Створимо умови для радісного і
спокійного навчального процесу завдяки проведенню більшої кількості
культурних і спортивних заходів, а також захисту дітей від негативної
інформації.
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Ми відродимо культуру виховання дітей у рамках сім’ї та суспільства.
Виховувати підростаюче покоління необхідно спільними зусиллями, а не
тільки стараннями сім’ї або навчальних закладів.
Закріпимо адміністративну відповідальність мерів, голів місцевого
самоврядування за порушення у сфері освіти. Заборонимо передавати
дитячі садки і школи у приватну власність. Обмежимо доступ комерційних
структур до виховного процесу. Освіта буде безкоштовною.
Середня освіта теж буде безкоштовною. Всі школи мають бути рівними:
однакове устаткування, однакові можливості і пропорційне фінансування
— «слабих» або «елітних» шкіл більше не буде. Вчителі та директори
шкіл укладатимуть контракти на один навчальний рік із можливим
подовженням терміну. При цьому ми піднімемо оклади педагогам і
доб’ємося скасування поборів у школах. Забезпечимо контроль за процесом
навчання і виховання дітей у школах з боку батьків і місцевих громад за
допомогою впровадження системи оцінки діяльності шкіл. Національні
меншини отримають можливість навчатися рідною мовою.
Ми сформуємо держзамовлення на робітничі спеціальності, відродимо
професійно-технічну освіту і повернемо престижність робітничим
професіям. Це допоможе підготувати необхідних спеціалістів і запобігти
знищенню таких важливих галузей, як машинобудування, воєннопромисловий комплекс, комунальне господарство, транспорт і зв’язок.
Також ми ліквідуємо перекіс у підготовці фахівців, за якого в країні через
надмір кадрів без роботи залишилися безліч економістів, юристів та різних
менеджерів, у той час як відкритими залишаються тисячі робітничих та
інших вакансій, зокрема в сучасних високотехнологічних галузях.
Ми сформуємо державне замовлення на необхідні інженерні та технічні
спеціальності для закладів вищої освіти. Вища освіта буде безкоштовною
для всіх громадян, але головним критерієм для вступу до вишів стануть
знання.
Ми скоротимо кількість приватних вишів і посилимо підготовку
спеціалістів у державних закладах вищої освіти.
Усі молоді спеціалісти, випускники вишів та профтехучилищ, будуть
забезпечені першим робочим місцем у державних установах. Комерційні
організації в обов’язковому порядку прийматимуть випускників на
відповідні їхній освіті вакансії.
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Дипломи українських державних вишів будуть визнані в усьому світі, що
забезпечить престижність української освіти.
Усі держустанови будуть оснащені необхідною сучасною технікою і
підключені до інтернету. У сучасному світі це основа повноцінного
освітнього процесу.

2.5. НАУКА
ІНВЕСТИЦІЇ В НАУКУ — ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ!
Будуть створені наукові центри на базі провідних вузів, що істотно
підвищить нашу конкурентоспроможність і дасть можливість нашим
молодим вченим розвиватися і проводити наукові дослідження в галузі
машинобудування, кораблебудування, авіації і енергетики. Особливу
увагу буде приділено розробкам в області ядерних технологій.
Ми підвищимо соціальний статус вчених, дослідників і інженерів — всіх,
хто рухає вітчизняну науку вперед і домагається успіхів.
Система оплати праці молодших наукових співробітників включатиме не
тільки оклад, а й різні бонуси і дотації.
Буде створено спеціальний фонд, який відбиратиме найкращі стартаппроекти і допомагатиме з їх фінансуванням.
Ми впровадимо грантову систему фінансування наукових досліджень і
розробок, що дозволить значно прискорити розвиток промисловості та
оборонного комплексу країни.

2.6. БЕЗПЕКА
НА НАШИХ ВУЛИЦЯХ БУДЕ ПОРЯДОК!
Нова система відеоспостереження значно знизить рівень злочинності
і забезпечить порядок на вулицях. Десятки мільйонів камер у країні, а
також єдина база даних злочинців і порушників громадського порядку
дозволять розпізнавати їх на вулицях за лічені хвилини.
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2.7. СУДОВА СИСТЕМА
ПРАВО НА ЧЕСНИЙ СУД
Ми забезпечимо безперешкодний доступ до правосуддя, рівні можливості
захисту прав і свобод для всіх громадян.
Скасуємо практику довічного призначення суддів, а також забезпечимо
контроль територіальних громад за діяльністю місцевих судів через
встановлення терміну повноважень суддів. Суддя має призначатися за
допомогою укладення договору з відповідною громадою строком на 5 років.
Після завершення каденції судді договір із ним може бути подовжений ще
на 5 років, якщо громада схвалить результати його роботи.
За кримінальний злочин суддя буде негайно звільнений, а за корупцію в
судовому процесі може бути встановлена міра покарання аж до смертної
кари.

2.8. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
ЧИНОВНИКИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НА КРАЇНУ, А НЕ
НА ВЛАСНУ КИШЕНЮ!
Буде автоматизована перевірка декларацій всіх чиновників, а
громадянам буде дозволено виступати в ролі агентів фіскальних
органів. Надання інформації про невідповідність доходів і витрат
чиновників заохочуватиметься, а суди будуть зобов’язані приймати
рішення у таких справах без зволікання протягом 30–60 днів.
Незаконне збагачення, корупція і ухилення від сплати податків
стануть найстрашнішими злочинами після державної зради. Вища міра
покарання за розкрадання державного бюджету — аж до смертної кари.
Відмова від адміністрування 37 непотрібних зборів, що становлять аж
цілих 0,48% від ВВП, теж істотно поліпшить ситуацію зі скороченням
чиновників.
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3. ЕКОНОМІКА

3.1. РОЗВИТОК ЕНЕРГОКОМПЛЕКСУ
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ — ВЛАСНІСТЬ НАРОДУ,
А НЕ ОЛІГАРХІВ!
Ми повернемо стратегічні об’єкти в державну власність. Це дозволить
залучити в бюджет додаткові кошти, покладе край монополії олігархів
на надання комунальних послуг, знизить рівень корупції, зокрема при
ціноутворенні на вугілля, газ, електроенергію та інші ресурси. Як наслідок
— з’явиться можливість удвічі знизити тарифи.
Ми будемо розвивати енергонезалежність, виробництво і використання
альтернативних джерел енергії, біопалива. У перспективі це підвищить
темпи розвитку вітчизняної економіки — сприятиме розвитку ринку і
залученню капіталу, зниженню цін на комунальні послуги та транспорт.

3.2. РЕПРИВАТИЗАЦІЯ
ПОВЕРНЕМО НАРОДУ РЕАЛЬНУ ВАРТІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ!
Ми переглянемо умови раніше приватизованих об’єктів, зокрема
відповідність номінальної та реальної вартості об’єктів. Керівники,
які навмисне доводили держпідприємства до банкрутства, будуть
заарештовані і піддані суду.
Ми почнемо модернізацію технічної бази, а також оптимізуємо систему
управління державними підприємствами і держзамовленням.
Ми змусимо недобросовісних власників сплачувати дивіденди дрібним
акціонерам.
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3.3. ВІДНОСИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ
КРЕДИТОРАМИ
ПОКЛАДЕМО КРАЙ БОРГОВОМУ РАБСТВУ!
Ми припинимо співпрацювати із зовнішніми кредиторами, зокрема
з МВФ. Зовнішній борг України становить 52% ВВП. Протягом
найближчих п’яти років Україна повинна буде спрямувати 33 млрд
доларів на обслуговування зовнішнього боргу, що значно знизить темпи
економічного розвитку. Кредити від МВФ йдуть на погашення отриманих
раніше позик — вони не використовуються для розвитку економіки
країни.

3.4. ВНУТРІШНІЙ РИНОК І ЕКСПОРТ
ЗУПИНИМО СИРОВИННИЙ ЕКСПОРТ — ЗУПИНИМО
ПОЛІТИКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ!
Ми активізуємо виробництво товарів із найбільшою доданою вартістю,
інвестуючи в розвиток інноваційних технологій і продуктів, що мають
масове застосування.
Ідея, захищена правом інтелектуальної власності, дозволить
безперешкодно отримати доступне кредитування для запуску
виробництва і виведення товару на ринок.
Ми стимулюватимемо розвиток власного ядерного, аерокосмічного і ITсектора економіки, включаючи штучний інтелект і системи протиракетної
оборони. Воєнно-промисловий комплекс стане інноваційним
майданчиком для розробки сучасних технологій, технічних рішень та
програмного забезпечення. Виробництво зброї і військової техніки має
величезний потенціал для експорту, розвитку внутрішньої економіки і
задоволення потреб держави. До того ж розвиток ВПК прямо пов’язаний
зі зміцненням обороноздатності. Ми зможемо стати провідними
розробниками в галузі штучного інтелекту, психоемоційних технологій
та інших новацій, закріпивши за собою нову нішу у світовій економіці.
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Ми налагодимо поставки товарів на ринки, що швидко розвиваються:
до Центральної і Південної Америки (включаючи Мексику, Бразилію,
Аргентину), Близького Сходу, Центральної Азії, Африки і Китаю.
Орієнтація експорту на «європейські ринки» визначає переважно
сировинну структуру експорту, адже поки ми не можемо конкурувати за
якістю і ціною з європейськими товарами.
Ми розвиватимемо галузь переробки сільськогосподарської продукції і
встановимо обмеження на ввезення імпортних товарів. Таким чином ми
підтримаємо виробництво аналогічних товарів і послуг усередині країни з
метою зростання валового національного доходу, підвищення зайнятості
населення та поліпшення соціальних показників.
Ми введемо субсидування з відшкодування частини інвестиційних витрат
для суб’єктів агропромислового комплексу, щоб відродити цю галузь
економіки.

4. ПОДАТКИ І БЮДЖЕТ
СПРАВЕДЛИВА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА!
Ми запровадимо систему прогресивного оподаткування, за якої розмір
податків залежатиме від рівня доходу — чим вище дохід, тим більший
податок. При цьому ми зменшимо кількість податків і зборів. У країні діють
24 податки і 37 видів різних зборів, і деякі з них є скоріше корупційним
інструментом, аніж джерелом поповнення держбюджету.
Ми забезпечимо необхідний рівень надходжень до бюджету за рахунок
формування нової політики оподаткування. Це буде бездефіцитний
бюджет зі зростанням економіки не менш ніж 6–7%, заснований не на
підвищенні цін та інфляції, а на поліпшенні платіжного балансу, збільшенні
внутрішнього виробництва і експорті українських товарів.
Збільшимо плату за користування надрами та видобуток природних
ресурсів удвічі, що фактично скасує необґрунтоване зниження плати в
2019 році.
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Ми відкликаємо ліцензії на видобуток нафти і газу у всіх компаній, що
завищують собівартість видобутку більш як на 20–25%. Це забезпечить
зниження ціни на газ для населення і комунальних підприємств.
Ми приймемо програми державно-приватного партнерства, завдяки яким
інвестори будуть зацікавлені вкладати гроші в розвиток інфраструктури.
Першою чергою це стосується доріг і комунікацій. При цьому ми
максимально убезпечимо вкладення інвесторів і надамо їм гарантії
ефективності їхніх вкладень. Такі заходи допоможуть зняти навантаження
на держбюджет у розмірі близько 56 млрд грн на рік.
Введемо податок на виведений капітал для детінізації бізнесу. Це
дозволить усунути можливість виведення грошей в офшори, яку так часто
використовують для легального зниження податкового навантаження,
мінімізації ризиків, спрощення судового захисту своїх інтересів.
Відновимо справедливість при розподілі дотацій регіонам із держбюджету.
Області — різні. Кожна повинна отримувати за потребами. Для зниження
навантаження на держбюджет надамо громадам можливість більш гнучко
підходити до залучення інвесторів, створення умов для розвитку регіонів
і забезпечимо розширення повноважень місцевих рад у рамках реформи
децентралізації.

5. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ЗЕМЛЯ — ФЕРМЕРАМ!
Ми закриємо питання про продаж сільськогосподарських земель. Земля
повинна залишитися у власності народу, оскільки відкриття ринку землі
призведе до остаточного знищення фермерських господарств і села.
Нині існує значний ризик скупки паїв за безцінь і концентрації значних
обсягів землі в руках олігархів.
Скоротимо кількість землі, що може перебувати в оренді у одного
орендаря. Ліквідуємо монополію агрохолдингів у селі.
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Ми створимо умови для обробки землі фермерськими господарствами.
Фермерські господарства отримають пільгові кредити під 1% річних
на закупівлю вітчизняної техніки, можна буде отримати до 50%
компенсації за придбану вітчизняну сільськогосподарську техніку
та 100% компенсації вартості насіння для забезпечення поповнення
державних зернових фондів.

6. ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ У СВОЇЙ КРАЇНІ ЗА
ДОСТОЙНУ ЗАРПЛАТУ!
Ми зупинимо зростання трудової міграції за рахунок створення нових
робочих місць з достойною оплатою праці і в комфортних умовах.
Розробимо глобальну стратегію розвитку ринку праці.
Забезпечимо привабливий економічний і культурний клімат
для повернення етнічних українців із країн колишнього СРСР,
середньоазіатських республік і депресивних регіонів РФ.
Створимо умови для залучення в Україну прямих іноземних
інвестицій, що забезпечить приплив в національну економіку
іноземного капіталу і, відповідно, створення великої кількості
робочих місць.
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7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
ГОВОРИМО ЗІ СВІТОМ НА РІВНИХ!
Ми повернемо Україні ядерний статус і зміцнимо військову міць для
забезпечення безпеки держави, а також можливості більш ефективної
та вигідної для України взаємодії зі світовою спільнотою. Ми відродимо
виробництво балістичних ракет дальнього і середнього радіусу дії.
Ми введемо візовий режим для громадян РФ. Це допоможе виключити
ймовірність в’їзду в країну кілерів, диверсантів і пропагандистів під
виглядом звичайних людей. Той, хто на законних підставах захоче
приїхати до України, зможе без проблем отримати візу. Це нормальна
світова практика.
Ми будемо вибудовувати відносини з нашими сусідами на основі довіри,
взаємовигідної торгівлі і рівноправного співробітництва. Будь-які спірні
події історичного минулого мають бути винесені за дужки заради миру і
спокою на наших західних кордонах.
Ми вимагатимемо від США дотримання гарантій нашої безпеки,
закріплених у Будапештському меморандумі, і надання військової
допомоги в межах 2–3 млрд доларів на рік.
Ми братимемо участь в оборонних програмах і дослідженнях НАТО.
Інтегруємо Україну в енергетичну систему ЄС, насамперед газовий ринок
ЄС, налагодимо співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.
Активізуємо співпрацю з ЄС у митній сфері, цифровій економіці і сфері
технічного регулювання.
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ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ
Соціалістична партія висунула мене кандидатом у Президенти України,
і я готовий взяти на себе відповідальність за реалізацію ідей соціалізму і
побудову держави європейського зразка.
Ми знищимо корупцію, відродимо промисловість, забезпечимо безумовне
дотримання прав і свобод громадян. Кожен заслуговує на гідне життя і
забезпечену старість!
Ми наведемо лад і побудуємо державу, здатну захистити свій народ. Державу,
де немає місця страху перед завтрашнім днем. Ось моя мета.
Я захищав цю країну на фронті і я готовий захищати її на посаді глави
держави!

РАЗОМ МИ ПОБУДУЄМО НОВУ, СИЛЬНУ УКРАЇНУ!

