ПЛАН ПОРЯТУНКУ КРАЇНИ ЗА 70 ДНІВ:
наведення порядку та досягнення миру
Україна не має права зволікати. Рішучі зміни потрібні вже зараз. І новий
парламент має забезпечити ефективні і незворотні зміни вже за 70 днів —
за перші п’ять сесійних тижнів.
1. НАВЕДЕННЯ ПОРЯДКУ
1.1. Знищення класу олігархів
• ліквідувати монополії в електроенергетиці, газовій сфері, транспортній
системі, сільському господарстві та інших галузях
• змусити олігархів відшкодувати збитки, нанесені державі
• унеможливити вплив великого бізнесу на медіа та політичні партії
• преміювати працівників НАБУ та прокуратури за повернення вкрадених у
держави коштів
1.2. Швидкі та суворі вироки корумпованим чиновникам
1.3. Закон про імпічмент Президента
1.4. Невідворотність покарання для депутатів та суддів
1.5. Перекриття схем виведення грошей з бюджету та державних підприємств
1.6. Заборона правоохоронним органам втручатися в діяльність бізнесу
1.7. Закон про зброю, що забезпечить право громадян на захист
2. РІСТ ВВП БІЛЬШ НІЖ НА 10% ЩОРІЧНО В НАСТУПНІ 10 РОКІВ
2.1. Найшвидші темпи зростання в Європі
2.2. Стрімкий промисловий розвиток
• відкриття 1000 великих та середніх індустріальних підприємств
• реанімація авіакосмічної промисловості
• підвищення видобутку нафти вп’ятеро, а газу — вдвічі
• модернізація атомної енергетики
2.3. Цивілізований ринок землі
• припинити корупційні схеми купівлі-продажу земельних ділянок
• забезпечити переважне право викупу землі фермерським господарствам
• ліквідувати бюрократичні земельні процедури
2.4. Доступні кредити
• знизити відсоткову ставку по кредитах втричі
• залучити в країну найпотужніші банки та фінансові корпорації світу

2.5. Україна — туристичний центр
• відновлення мережі обласних аеропортів
• приведення до європейських стандартів 2 000 км доріг щорічно
• 40 млн туристів щорічно з 2024 р.
2.6. Прозора приватизація
• продаж на відкритих аукціонах держпідприємств та держмайна на
суму, що перевищує $20 млрд
3. НАЙКРАЩІ УМОВИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
3.1. Низькі податки, які платять всі
• зменшити кількість податків до семи
• знизити податки на працю з 42% до 20%
• стягувати податок тільки на розподілений прибуток
• потрапити до топ-10 найпростіших податкових систем світу
3.2. Стабільні умови роботи для малого бізнесу
• прості правила відкриття, ведення та закриття підприємств
• автоматична сплата податків підприємцями
3.3. Митна реформа
• 3 ставки мита замість десятків різних ставок
• перекрити всі канали контрабанди
• всі процедури через Відкритий митний простір триватимуть від 15 до 60
хвилин
3.4. Скасування 80% дозволів та ліцензій
3.5. Підвищення податків — тільки шляхом всеукраїнського референдуму
3.6. Єдиний платіж за розмитнення авто — €300
3.7. Нульове мито на імпорт засобів виробництва
4. НОВА ДЕРЖАВА, ЯКА СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ, А НЕ МОЖНОВЛАДЦЯМ
4.1. Верховенство права замість верховенства влади
• нові державні установи замість всеохоплюючої пострадянської бюрократії
• легкий доступ громадян до державних послуг
• неминуча персональна відповідальність за порушення норм держслужбовцями
• незалежний контроль за діяльністю державної та місцевої влади
4.2. Скорочення державного апарату вдвічі
• всі питання місцевого значення вирішуються на рівні громад
• автоматизовані алгоритми прийняття рішень
• ліквідувати обласні та районні державні адміністрації
• скоротити чисельність ДФС в 4 рази

• ліквідувати більшість контролюючих органів
• розпустити підрозділи силових органів, що існують тільки для тиску на
підприємців
4.3. Сучасна державна служба
• повністю оновити штат високопосадовців
• збільшити зарплати держслужбовців до конкурентного рівня
4.4. Незалежний і справедливий суд, доступний для громадян
• доступність справедливого суду для кожного українця
• розумні терміни розгляду справ замість затягування на роки
• розвиток мережі третейських судів
• пом’якшення покарання в обмін на повернення активів та викриття спільників
4.5. Місцеве самоврядування — гарантія розвитку громад
• громади як центр прийняття рішень без зайвих бюрократичних процедур
• повернення районних рад у всі міста з районним поділом
5. СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “ГІДНЕ МАЙБУТНЄ”
5.1. Тарифи без частки олігархів та корупціонерів
• українці не будуть сплачувати за зростання олігархічних груп
• субсидії для малозабезпечених, а не для компенсації олігархам
5.2. Програма “Здорова країна”
• замість поборів в медичних закладах — страхові поліси, що
гарантують якісне лікування
• залучення інвестицій для побудови 500 сучасних лікарень
• перенесення акценту з лікування на збереження здоров’я
5.3. Модернізація освіти
• усунення бар’єрів на ринку освітніх послуг
• фінансування за принципом «гроші прямують за учнем/студентом»
• стипендії найкращим студентам на навчання в найкращих університетах світу
• гнучка система підготовки спеціалістів, затребуваних ринком
5.4. Гідна старість для кожного
• державні пенсії не нижчі за прожитковий мінімум
• державна підтримка системи пенсійних накопичень
5.5. Подолання бідності
• соціальна підтримка тих, хто не може подбати про себе самостійно
• забезпечення рівних можливостей для вразливих груп населення – сиріт, дітей
з бідних родин, людей з обмеженими можливостями
6. ДОСЯГНЕННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКА
• заміна пострадянського генералітету на освічених командирів, що проявили
себе у війні

• законодавче визнання ОРДЛО окупованими територіями та заборона будь-якої
торговлі з ними
• закон про відновлення інфраструктури Донбасу
• міжнародне співробітництво з метою повернення Україні всіх окупованих
територій
• ліквідація “Укроборонпрому” та прийняття нової програми озброєнь

