Передвиборча програма Аграрної партії України
Хто ми такі?
Аграрна партія України – це об’єднання сильних особистостей, небайдужих,
відповідальних, відважних, активних людей, справжніх лідерів та господарів
України.
Ми - партія нової генерації громадян, які йдуть у політику з метою
побудувати цивілізоване суспільство, національно та духовно відродити
Україну. Саме в такій державі людина є активним громадянином і має всі
можливості для самореалізації.
Рівність можливостей повинні мати люди, що проживають і в містах, і в
селах, мають різне походження та віросповідання.
Сьогодні є необхідним зберегти нашу ідентичність, нашу землю, нашу
незалежність і побудувати в Україні сучасну демократичну правову державу
із освіченим та заможним Українським народом. Ми говоримо: «Збережемо

найдорожче! Побудуємо найкраще!»
Під час своєї каденції у Верховній Раді України Аграрна партія завжди
керуватиметься такими принципами:
-

Верховенство права;
Єдність;
Свобода;
Честь;
Моральність;
Рівність;
Ефективність.

Що ми робитимемо у Верховній Раді?
Все, що робитиме під час своєї каденції у Верховній Раді Аграрна партія,
буде спрямовано на наступне:
1. Людина. Найвища цінність
2. Родина. Традиції, осередок людського щастя і благополуччя.
3. Громада. Запорука демократичного суспільства.
4. Земля. Має бути в руках лише громадян України.
5. Державна мова. Єдина.
6. Демократичне суспільство. Головна умова ефективного розвитку людини.
7. Українська державність. Незалежна, суверенна, унітарна.

Члени Аграрної партії у стінах Верховної Ради
максимально працюватимуть над тим, аби:
1. Охорона здоров’я. Має бути на рівні розвинених країн світу.
- гарантувати надання медичних послуг кожній людині незалежно від
її фінансової спроможності, соціального статусу та місця
проживання;
- зберегти інфраструктури медзакладів;
- підтримувати академічну науку, розвиток науково-медичного
потенціалу та посилення заходів по боротьбі із невиліковними на
сьогодні хворобами;
- широко запровадити страхову медицину, разом з нею неоподаткування страхових платежів, аби роботодавці могли в
обов’язковому порядку страхувати всіх найманих працівників;
- впровадити обов’язковий щорічний профілактичний медичний
огляд, який забезпечить виявлення хвороб на початковому етапі і
збереже життя тисяч громадян;
- дбати про безпеку харчових продуктів.
2. Освіта
- затвердити обов’язковість гарантування державою отримання
середньої освіти (за принципом – «гроші за учнем»);
- ліквідувати районні управління освіти та посилити роль місцевих
громад та батьків в управлінні школами;
- негайно відновити систему середньої професійної освіти на базі
професійно-технічних училищ;
- створити мережу сучасних державних закладів для осіб з
обмеженими можливостями і сиріт, а також спеціальні програми для
їх адаптації в реальному житті.

3. Громада. Ефективне завершення децентралізації.
- забезпечити громадам та органам місцевого самоврядування
самостійність, самодостатність та спроможність для виконання
покладених на них повноважень;
- впровадити такі адміністративно-територіальну, бюджетну та
податкову реформи, де: землі комунальної власності будуть
перебувати в юрисдикції громади, а повноваження і бюджет
формуватимуться «знизу догори»;
- прийняти документ про розподіл бюджетів громад, де 70%
сплачених податків мають залишатися на місцях;
- забезпечити виборність максимальної кількості посад в органах
місцевого самоврядування;

- максимально залучити простих мешканців громад міст і сіл до
реалізації своїх можливостей у місцевому управлінні;
- прибрати пережитки «радянщини» - обласні, районні, міські
державні адміністрації, які виконують дублюючі функції.
4. Молодь. Майбутнє України.
- створити для молоді гідні умови праці та реальні можливості
професійного й кар’єрного зростання, що перешкоджатиме масовій
еміграції кращих трудових й інтелектуальних кадрів за кордон;
- створити для молодих сімей сприятливі умови для отримання
доступного житла, якісної та сучасної освіти та медицини;
- прийняти
державну
програму
з
розвитку
молодіжного
підприємництва (зокрема, молодіжного фермерства) шляхом
пільгового кредитування, впровадження інноваційних методів,
сучасних технологій та міжнародних практик;
- забезпечити державну підтримку обдарованої молоді в усіх сферах
науки, культури, мистецтва та спорту;
- забезпечити рівні можливості для молоді, незалежно від рівня
добробуту й соціального становища.
7. Економіка. Основа добробуту громадян і сильної держави.
- запровадити чесні, прозорі та справедливі умови ведення бізнесу;
- спростити регуляторні вимоги, створити економічні механізми та
стимули для розвитку підприємницької діяльності: відкрити і вести
свій бізнес в Україні має стати просто;
- на всіх рівнях захищати та підтримувати національного
товаровиробника;
- стимулювати виробництво кінцевих продуктів з метою збільшення
долі доданої вартості в українській економіці;
- забезпечити умови для накопичення власного капіталу, аби малий та
середній бізнес став стрижнем української економіки;
- запровадити прозору, зрозумілу, стабільну систему оподаткування,
де сплачувати податки буде вигідно, а тіньові схеми стануть
неприйнятними;
- детінізувати заробітні плати та підвищити вартість оплати праці, що
дозволить наблизитися до «європейських» доходів та зарплат, зніме
соціальну напругу в суспільстві, забезпечить гідний подальший
розвиток держави.
8. Аграрний сектор. Ключовий важель впливу на розвиток національної
економіки.

- підтримати становлення та розвиток сімейних фермерських
господарств та інші малі й середні суб’єкти господарювання, що є
основою інтеграційних процесів міста і села;
- посилити участь територіальних громад в управлінні земельними
ресурсами, що сприятиме зміцненню матеріальної і фінансової
основи місцевого самоврядування;
- забезпечити дієві механізми реалізації прав власності на землі
сільськогосподарського призначення їх власниками на користь
територіальних громад та місцевих фермерів;
- обмежити площі земельних угідь, що можуть перебувати у
користуванні однієї особи (групи пов’язаних осіб) з метою
уникнення монополізму відповідній території з урахуванням
природно-ресурсного потенціалу та регіональних особливостей;
- провести інформаційно-просвітницьку кампанію до запровадження
цивілізованого
обігу
земель
шляхом
загальнодержавного
обговорення етапів його реалізації, забезпечення громадської
підтримки;
- створити умови для захисту права власності та унеможливлення
рейдерства в Україні, реального наповнення національної
кадастрової системи;
- створити належні умови для розвитку переробної галузі й виходити
на світові ринки з кінцевим продуктом споживання, стимулюючи в
тому числі розвиток сільськогосподарських кластерів, особливо в
сільській місцевості;
- стимулювати виробництво та попит на екологічно безпечну, у тому
числі органічну продукцію, що суттєво поліпшить здоров’я
населення та позитивно вплине на вирішення соціальних проблем
села.
9. Зовнішня політика. Надійний захист власних кордонів та ринків.
забезпечити територіальну цілісність держави;
впровадити стратегію інтегрування у світову економіку;
зробити Україну впливовим суб’єктом у міжнародних відносинах;
провести перегляд зовнішньої політики держави з метою її
приведення до майбутніх викликів та змін у новій світовій політиці;
- забезпечити розвиток та зв'язки з українськими діаспорами за
кордоном;
- здійснювати послідовну та поетапну адаптацію українського
законодавства до стандартів і норм ЄС та впровадження його в
життя.
-

10. Високотехнологічні галузі та IT.

- сприяти розвитку високотехнологічних галузей, продукція яких
приносить на один-два порядки вищу додану вартість, ніж сировина,
напівфабрикати і комплектуючі вироби;
- створити умови для максимального застосування IT-технологій в
агропромисловому
комплексі,
енергетиці,
транспорті
та
промисловості.

