За время каденции мы реализуем следующие приоритеты
2019-06-08
1. Очищенная, обновленная и ответственная власть
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Упраздним неприкосновенность народных депутатов.
Введем механизм отзыва депутатов, которые потеряли доверие
избирателей.
Создадим механизм народного вето на только что принятые законы.
Введем механизмы влияния граждан на решения власти через
референдумы.
Вернем ответственность чиновников за незаконное обогащение.
Введем выборы по пропорциональной системе с открытыми
списками и электронное голосование.
Проведем децентрализацию власти в соответствии с европейскими
нормами: передадим максимум возможных полномочий исполкомам
местных советов, превратим государственные администрации на
префектуры европейского типа.
Избавим владельцев медиа возможности влиять на то, что говорят или
пишут журналисты.

2. Уничтожение системной коррупции
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Переведем максимально возможное количество госуслуг в онлайн.
Осуществим радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры.
Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов,
неэффективные или скомпрометированные органы – перезапустить.
Внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров.
Введем систему денежного вознаграждения для граждан при
обнаружении коррупции.
Избавим СБУ, ГПУ и Нацполицию несвойственных им функций
ущемления бизнеса.

3. Безопасность и оборона
15)

16)
17)
18)

Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента,
направленных на восстановление территориальной целостности и
государственного суверенитета Украины.
Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП.
Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО.
Остановим отток ценных кадров из армии, введем систему обучения и
переобучения солдат и офицеров.

19)
20)

Введем жесткие наказания за коррупцию и хищение в Вооруженных
силах и Минобороны.
Децентрализуем и демонополизируем оборонительные госзакупки.

4. Украина в мире
21)

22)
23)

Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об
ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с
Евросоюзом и НАТО.
Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с
ближайшими соседями Украины на западе.
Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения
украинских товаров на глобальные рынки.

5. Справедливый, независимый и доступный суд
24)
25)
26)
27)
28)

Перезагрузим
Высший
совет
правосудия
и
Высшую
квалификационную комиссию судей.
Усилим возможности общественного контроля за судебной системой.
Введем добропорядочность и профессионализм как главные критерии
отбора судей.
Уменьшим размер судебного сбора.
Запустим полноценные институты мировых судей и суда присяжных.

6. Реформа правоохранительных органов
29)

30)
31)
32)

Освободим бизнес от произвола чиновников и рейдеров – значительно
сократим перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за
которые наступает уголовная ответственность.
Введем механизм надежной защиты свидетелей.
Внедрим неотвратимость наказания для сотрудников полиции,
прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.
Законодательно урегулируем право владения оружием.

7. Экономическая стратегия
33)
34)

35)

Проведем национальный экономический аудит страны с привлечением
отечественных и международных компаний.
Создадим Национальную экономическую стратегию с ключевой
целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и
качества жизни украинцев.
Проведем
демонополизацию
ключевых
отраслей,
сделаем
Антимонопольный комитет независимым и эффективным.

36)

Введем режим наибольшего благоприятствования для иностранных
инвесторов украинского происхождения.

8. Наилучшие условия для бизнеса
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

44)

Проведем аудит функций и, соответственно, сокращения госорганов.
Создадим возможность одноразовой легализации капиталов
некриминального происхождения по льготной ставке.
Введем налог на выведенный капитал, как только для этого
возникнут необходимые экономические условия.
Примем стратегию постепенного уменьшения единого социального
взноса.
Избавим Государственную фискальную службу правоохранительной
функции, оставив только сервис.
Полностью переведем налоговые и таможенные процедуры в
цифровой формат.
На законодательном уровне гарантируем неизменность действующих
условий
налогообложения
для
субъектов
малого
предпринимательства – физических лиц.
Введем простую процедуру электронного открытия и закрытия
бизнеса, обеспечение защиты миноритарных акционеров и
корпоративной прозрачности; сократим количество процедур в
строительстве и отводе земли.

9. Реформирование социальной сферы
45)
46)

47)
48)

Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы
социального обеспечения.
Введем "экономический паспорт украинца", по которому все дети
получат долю от эксплуатации природных ресурсов на
индивидуальные счета.
Внедрим
второй
уровень
государственного
пенсионного
обеспечения.
Переведем все социальные льготы в денежную форму.

10. Инновационная экономика
49)

50)

Внедрим государственную программу поддержки инноваций,
целевую прозрачную поддержку отраслей, способных стать
локомотивом развития экономики.
Введем программу обеспечения покрытия 100% территории страны
широкополосным интернетом.

51)

Создадим условия для интеграции цифровых валют в правовое поле
Украины.

11. Энергетика и тарифообразование
52)

53)
54)

Введем государственную стратегию оптимизации жилищнокоммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических
рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения
коррупционной составляющей в тарифообразовании.
Создадим условия для развития "зеленой" энергетики с
одновременным предотвращением рисков монополизации отрасли.
Упраздним все формульные ценообразования вроде "Роттердам +".

12. Инфраструктура
55)
56)
57)

Внедрим независимый контроль качества строительства и ремонта
автомобильных дорог.
Создадим законодательные условия для строительства бетонных
дорог.
Демонополизируем области пассажирских и грузовых перевозок на
железнодорожном транспорте.

13. Защита окружающей среды
58)
59)
60)

Создадим
законодательные
стимулы
для
строительства
мусороперерабатывающих заводов.
Введем электронную маркировку деревьев для противодействия
незаконной вырубке лесов.
Введем уголовную ответственность за незаконную вырубку лесов и
грубые нарушения правил обращения с отходами.

14. Образование и наука
61)
62)
63)
64)

Обновим образовательную и научную инфраструктуру.
Введем базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех
минимальных зарплат.
Оптимизируем сеть высших учебных заведений.
Введем равноправие государственных и частных учебных заведений.

15. Доступная медицина
65)
66)

Введем систему обязательного медицинского страхования.
Уничтожим фармакологическую мафию, отменив коррупционный
механизм повторной сертификации лекарств.

67)
68)
69)
70)

Переведем всю медицинскую документацию в электронную форму.
Создадим четкий и понятный гарантированный пакет медицинских
услуг.
Повысим уровень материально-технического обеспечения больниц.
Создадим условия для развития профилактической медицины.

16. Национальная идентичность и гражданское согласие
71)

72)

73)
74)

Введем гуманитарную политику, которая будет способствовать
культурному, гражданскому и духовному объединению граждан
Украины.
Создадим систему поддержки украинского языка и культуры с
помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного
финансирования.
Разработаем государственные программы системных контактов с
украинскими диаспорами.
Создадим систему информационной реинтеграции жителей
оккупированных территорий в Украине.

№
ФИО
пп
1. Дмитрий Разумков,
2.

Стефанчук Руслан,

3.

Винидиктовна Ирина,

4.

Арахамия Давид Георгиевич

5.

Яченко Галина,

6.

Федоров Михаил,

7.

Корниенко Александр,

8.

Красносельская Анастасия,

9.

Ткаченко Александр,

10. Беленюк Жан,
11. Бабак Сергей,
12. Криклий Владислав,
13. Шуляк Елена,
14. Наталуха Дмитрий,
15. Ясько Елизавета,

Посада
глава партии "Слуга народа"
представитель президента в ВР.
Главный идеолог партии
эксперт Зе-команды по
вопросам реформы судебной
системы
предприниматель, волонтёр
эксперт по вопросам
антикоррупционной политики
руководитель диджитал
направления партии "Слуга
народа". Советник президента
по вопросам диджитал и
инноваций
руководитель избирательного
штаба партии "Слуга народа"
эксперт по налоговому и
антикоррупционному
законодательству
руководитель телекомпании
1+1
борец греко-римского стиля,
чемпион мира, серебряный
призер Олимпийских игр
эксперт Зе-команды по
вопросам образования.
кандидат экономических наук
эксперт в сфере девелопмента и
строительства
общественный и политический
деятель, правозащитник
культурный деятель,
кинородюсер. Представитель
Украины в Оксфорде

16. Оржель Алексей,
17. Герус Андрей,
18. Радуцкий Михаил,
19. Монастырский Денис,

20. Гетьманцев Даниил,

21. Малюська Денис Леонтьевич
22. Холодов Андрей Иванович
23. Лерус Гео Баградович
24. Кальченко Сергей Витальевич
25. Ткаченко Максим Николаевич
26. Чернев Егор Владимирович
27. Юраш Святослав Андреевич
28. Сушко Павел Николаевич
29. Верещук Ирина Андреевна
30. Курбаков Александр Николаевич
31. Коробкова Елена Анатольевна
32. Диденко Юлия Адександровна.
33. Спивак Дмитрий Павлович
34. Солончук Дмитрий Викторович
35. Ананченко Михаил Олегович
36. Коваленко Анна Николаевна
37. Неклюдов Владлен Михайлович
38. Кривошеев Игорь Сергеевич
39. Ионушас Сергей Константинович
40. Завитневич Александр Михайлович
41. Гусев Юрий Вениаминович
42. Воронов Владимир Анатольевич
43. Арестов Юрий Юрьевич
44. Кисель Юрий Григорьевич

эксперт в сфере
топливоэнергетического
комплекса
эксперт по вопросам энергетики
эксперт в сфере медицины,
основатель клиники "Борис"
эксперт по вопросам
правоохранительной и
судебной системы, помощник
депутата Антона Геращенко
эксперт по вопросам
налогообложения, публичных
финансов, банковской права

45. Галачук Вадим Сергеевич
46. Ковалев Артем Владимирович
47. Стернечук Виталий Александрович
48. Михайлюк Галина Олеговна
49. Бабий Роман Вячеславович
50. Ткачура Александр Анатольевич
51. Новосад Анна Игоревна
52. Культенко Артем Валерьевич
53. Марусяк Олег Романович
54. Кириченко Николай Александрович
55. Третьяков Галина Николаевна
56. Халимон Павел Витальевич
57. Мошинец Ольга Владимировна
58. Саладуха Ольга Валерьевна
59. Коваль Ольга Владимировна
60. Загорулько Алина Леонидовна
61. Бондаренко Олег Владимирович
62. Крячко Михаил Валерьевич
63. Бардина Марина Олеговна
64. Марченко Людмила Ивановна
65. Юнаков Иван Сергеевич
66. Володина Дарина Артемовна
67. Богданова Наталья Николаевна
68. Савченко Ольга Станиславовна
69. Гринчук Оксана Анатольевна
70. Козак Владимир Васильевич
71. Лысюк Андрей Александрович
72. Сова Александр Георгиевич
73. Панченко Ирина Сергеевна
74. Боярчук Роман Михайлович
75. Ватрас Владимир Антонович
76. Мулик Роман Миронович
77. Тарасов Олег Сергеевич
78. Костюх Анатолий Вячеславович
79. Брагар Евгений Вадимович
80. Безгин Виталий Юрьевич
81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салийчук Александр Вячеславович
83. Карбаджак Роман Юрьевич
84. Репина Элла Анатольевна
85. Пушкаренко Арсений Михайлович
86. Заблоцкий Мариан Богданович
87. Клочко Андрей Андреевич
88. Овчинникова Юлия Юрьевна
89. Мережко Александр Александрович
90. Чернюх Игорь Иванович
91. Устенко Алексей Олегович
92. Кабанов Александр Евгеньевич
93. Вениславский Федор Владимирович
94. Булах Лада Валентиновна
95. Петруняк Евгений Васильевич
96. Мариковский Александр Валерьевич
97. Федиенко Александр Павлович
98. Мотовиловец Андрей Викторович
99. Колесник Анна Сергеевна
100. Богуцкая Елизавета Петровна

До повноважень та завдань ВРУ належать
1. внесення змін до Конституції України в межах і порядку,
передбачених розділом XIII цієї Конституції;
2. призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених
статтею 73 цієї Конституції;
3. прийняття законів;
4. затвердження Державного бюджету України та внесення змін до
нього, контроль за виконанням Державного бюджету України,
прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5. визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6. затвердження загальнодержавних програм економічного, науковотехнічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони
довкілля;
7. призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією
Конституцією;
8. заслуховування щорічних та позачергових послань Президента
України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9. оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення
миру, схвалення рішення Президента України про використання
Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної
агресії проти України;
10.
усунення Президента України з поста в порядку особливої
процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 Конституції;
11.
розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
12.
призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра
України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ
України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших
членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного
комітету України, Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України,
звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку
Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
13.
призначення на посаду та звільнення з посади за поданням
Президента України Голови Служби безпеки України;
14.
здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України
відповідно до цієї Конституції та закону;
15.
затвердження рішень про надання Україною позик і економічної
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також
про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних

фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом
України, здійснення контролю за їх використанням;
16.
прийняття Регламенту Верховної Ради України;
17.
призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших
членів Рахункової палати;
18.
призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних
доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в
Україні;
19.
призначення на посаду та звільнення з посади Голови
Національного банку України за поданням Президента України;
20.
призначення на посади та звільнення з посад половини складу
Ради Національного банку України;
21.
призначення на посади та звільнення з посад половини складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
22.
призначення на посади та звільнення з посад членів
Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
23.
затвердження загальної структури, чисельності, визначення
функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також Міністерства внутрішніх справ України;
24.
схвалення рішення про надання військової допомоги іншим
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої
держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на
територію України;
25.
встановлення державних символів України;
26.
надання згоди на призначення на посаду та звільнення з
посади Президентом України Генерального прокурора України;
висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має
наслідком його відставку з посади;
27.
призначення на посади та звільнення з посад третини складу
Конституційного Суду України;
28.
обрання суддів безстроково;
29.
дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України
про порушення нею Конституції України або законів України;
призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної
Республіки Крим;
30.
утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,
найменування і перейменування населених пунктів і районів;

31.
призначення чергових та позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування;
32.
затвердження протягом двох днів з моменту звернення
Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову
мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної екологічної ситуації;
33.
надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів
України та денонсація міжнародних договорів України;
34.
здійснення парламентського контролю у межах, визначених
цією Конституцією та законом;
35.
прийняття рішення про направлення запиту до Президента
України на вимогу народного депутата України, групи народних
депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо
підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу
Верховної Ради України;
36.
призначення на посаду та звільнення з посади керівника
апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної
Ради України та структури її апарату;
37.
затвердження переліку об'єктів права державної власності, що
не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення
об'єктів права приватної власності;
38.
затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим,
змін до неї.
У своїй діяльності Верховна Рада України керується Конституцією України,
законами України, Регламентом Верховної Ради України (який приймається
відповідним законом), Законом про вибори народних депутатів, а також
міжнародними актами.

