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ВИКОНАННЯ ОБІЦЯНОК
Теоретичний блок та Методологія

«

Партійні платформи – це нісенітниця.
Вони нікого не переконують, нікого не обманюють
та нікого не надихають.

»

Е. Шаттшнайдер, американський політолог
Коли ми запитуємо людей, чи виконують політичні партії власні передвиборчі обіцянки, найчастіше ми
отримуємо негативну відповідь. Тим не менше, серед факторів, що визначають підтримку партій громадянами,
саме програма відіграє чи не найважливіше місце. Згідно з опитуваннями Центру Разумкова, 86,7% громадян
наголошують на значенні відповідності практичної діяльності партії програмним положенням та заявам
лідерів. Крім того, 78,3% громадян вважає важливою саму програму партії та заяви її лідерів, у той час як 16,4%
не вважає їх значущими.
Британський політолог Е. Кінг зазначає, що передвиборчі партійні програми — «порожні і беззмістовні»
документи, що мають «фактично випадкове відношення» до роботи партій у органах влади. Дослідники
М.Дейвіс та М. Феррантіно розвинули цілу теорію політичної риторики, за якою кандидати у виборах
брехатимуть, оскільки вони неспроможні передати цінність власної репутації як чесних політиків. Крім того,
політичні науковці схильні сумніватися у практичній значущості передвиборчих програм партій4. Так, поперше, передвиборчі маніфести найчастіше порушують ті питання, які найбільш кидаються в очі тій чи іншій
політичній силі. Таким чином, вибір між різними наборами обіцянок обмежується через те, що сфери уваги
партій часто не співпадають та не дають змоги їх адекватно порівняти. По-друге, передвиборчі програми
підкреслюють «цінності-облямівки» (valence issues) — заяви без ідеологічної значущості, яким складно
опонувати: вони лише декларують певну позитивну мету, не вказуючи жодних кроків до її досягнення.
Теоретично, вибори повинні встановлювати стійкі «зв'язки між бажаннями громадян та поведінкою
виробників політики». Таким чином, ключовим припущенням є те, що народні обранці перетворюватимуть
політичні уподобання виборців у пріоритети діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади. Подібна зв'язка
«програма-політика» є важливим елементом теорії «відповідальної партії», яка розвивається у політичній науці
з 1950-х років. Вона спирається як на теорії раціонального вибору (на кшталт моделі «економічного голо-
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сування» Е. Даунса), так і на порівняльно-історичний метод (як, наприклад, дослідження С. Ліпсета та С. Роккана). Логіка цієї моделі розглядає політику як продукт взаємодії патронів (громадян чи виборців) та агентів
(кандидатів та обраних посадовців). Ця концепція будує ідеальну модель таких відносин, висуваючи п'ять
наступних припущень:
1. Виборці мають певний набір уподобань щодо використання чи перерозподілу державою
обмежених ресурсів стосовно найбільш важливих суспільних питань;
2. Кандидати на виборні та виконавчі посади об'єднують позиції стосовно різних питань у
передвиборчі програми, які обіцяють виконати у разі обрання чи призначення;
3. Виборці співставляють власні преференції з тими, які пропонуються кандидатами, та обирають
найбільш сумісний набір пропозицій;
4. Переможці або їх об'єднання (парламентські коаліції) імплементують свої обіцянки з оглядом
на еволюцію уподобань своїх виборців-патронів;
5. На наступних виборах електорат оцінює звіт посадовців щодо їх роботи.
Таким чином, подібна ідеальна модель окреслює логіку представницької демократії, у якій виборці голосують
за політичні партії та формується партійний чи коаліційний уряд. Відповідно, у політичній системі закріплюється
інститут політичної відповідальності, який полягає у тому, що на виборах громадяни оцінюють результати
роботи партії, яку вони підтримали минулого разу, залежно від того, наскільки їй вдалося реалізувати
програмні тези у своїй урядовій роботі.
Тим не менше, модель «партійної відповідальності» спирається на ідеальні моделі демократії, через що зв'язок
між політиком і виборцем отримує абстрактний характер. Г. Кітчельт та С. Вілкінсон зазначають, що у сучасних
розвинених демократіях природа зв'язків між виборцями та політиками має патронажний характер, який
полягає у наявності певних стійких зв'язків між виборцями та політиками, у яких перші обирають останніх в
обмін на збереження чи запровадження певної політики доступу до колективних благ (як-от розвиток системи
освіти, містобудування, безпека, економічний прогрес тощо) та перерозподілу доходів. Відповідно, підзвітність
полягає у прямому обміні свого голосу на матеріальні заохочення чи продовження доступу до публічних благ.
Проблема реалізації моделі «відповідальної партії» в Україні полягає також і в нестійкості політичних інститутів
— виборчої системи, поділу компетенцій гілок влади тощо. Відсутні тривалі періоди як функціонування єдиної
схеми розподілу повноважень (президентсько-парламентська у період 1996-2004 рр., парламентськопрезидентська у 2004-2010 рр., повернення до старої моделі восени 2010), так і регулярної виборчої системи
(коливання від мажоритарної до пропорційної моделі та повернення до змішаної). Відповідно, стійкі практики
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щодо оцінювання виборцями власних обранців просто не мали шансу закріпитися. Більше того, «відповідальна
партія» найкраще спрацьовує саме у парламентських системах, у той час як інші системи розподілу
повноважень (президентська, напівпрезидентська, або ж консенсусна демократія як у Швейцарії) пов'язують
різні типи відповідальності із різними мандатами.
Таким чином, завдяки більшій незалежності гілок влади та відповідній виборчій системі (найчастіше —
орієнтованій на кандидата), партійні структури слабші, а отже, слабші і зв'язки між партією і виборцем. При
аналізі діяльності Верховної Ради шостого скликання, яка була обрана на пропорцій них засадах, партійна
відповідальність має безпосередній характер: виборці голосували за конкретні партії, які пропонували їм свою
програму та певний список осіб. Закрита природа цих списків, а також низька обізнаність громадян із більшістю
потенційних депутатів у списку значно підвищила вплив іміджу партії та переліку її обіцянок на вибір громадян.
Наступні вибори за змішаною системою додадуть дисбалансу у партійні структури.
З одного боку, партія муситиме дбати про власний образ, програму та певну ідеологічну спрямованість. З
іншого — наявність мажоритарних кандидатів сприятиме ідеологічному урізноманітненню всередині партії, а
передвиборчі обіцянки матимуть як загальний рівень партії, так і індивідуальний рівень кандидата

МЕТОДОЛОГІЯ
Визначимо ключові для нашого аналізу речі.
Передвиборча обіцянка — положення у передвиборчій програмі партії (блоку), яким остання гарантує певну
зміну у способі житті країні та її громадян у разі здобуття нею влади.
Діяльність при владі — набір публічних політик, які реалізуються певною політичною силою у період її доступу
до ресурсу державної влади, зокрема, у парламентській більшості та в уряді.
Під час дослідження було охоплено значний масив офіційних документів. Для аналізу діяльності парламентарів
основним джерелом інформації виступає базу даних сайту Верховної Ради України (rada.gov.ua), зокрема,
прийняті закони та законопроекти. Окремі сфери передвиборчих обіцянок (особливо економічна та соціальна)
потребували залучення до аналізу статистичних даних та актів Кабінету міністрів. Крім того, у випадках, які потребували оцінки суспільної та експертної реакції чи перевірку реального функціонування певного закону, було
застосовано мережеві медіа (авторські колонки, журналістські розслідування, аналітичні статті тощо).
Досліджуваний період охоплює діяльність фракцій ВРУ VIІ скликання з грудня 2012 року до серпня 2014 року. Всі обіцянки було проаналізовано на предмет їх чесності — певний нормативний критерій, який поєднує у
собі моральні засади з ідеєю відповідальності влади перед громадянами.
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Ідея чесності передвиборчої програми має три умовні критерії:
РЕАЛІЗМ: уникнення обіцянок, які партія свідомо не може виконати. У дослідженні очевидно
утопічні або занадто абстрактні обіцянки було позначено як нереальні;
џ ЩИРІСТЬ: ухилення від обіцянок, які не планується виконувати. Цьому критерію не відповідають, зокрема, ті обіцяння політичних партій, які не отримали формального вира-ження
принаймні у вигляді законопроекту;
џ ПОСЛІДОВНІСТЬ: уникнення обіцянок, які суперечать одна одній. Винятком для цього
критерію є непередбачувані обставини, з-поміж іншого економічна криза, що дозволяє владі
не дотриматися власного слова.

џ

У фокусі дослідження перебувають законодавчі акти, ініційовані народними депутатами, які належать до
певної фракції Верховної Ради України. Для зручності та наочності аналізу всі обіцянки згруповані (і, відповідно,
нормативно-правові акти та їх проекти) у чотири умовні категорії.
Назва кожної з них відповідає головному об'єкту регулювання (чи основного впливу) обіцянки:
ГРОШІ (питання бюджету, фінансів, промисловості, підприємництва — все, що стосується господарської та економічної діяльності в Україні);
ЛЮДИНА (широка категорія, що поєднує соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання,
— все, що торкається якості життя громадян України);
ДЕРЖАВА (охоплює питання державного будівництва, системи права, судової реформи, боротьби з корупцією, а також включає сферу державного будівництва та установчих повноважень Верховної Ради України);
СВІТ (ініціативи щодо зовнішньої політики України, питання геополітичної орієнтації та характеру відносин з іншими країнами).
Статус обіцянки визначається скорочено:
В — виконана обіцянка (якщо певна обіцянка була реалізована, вона отримує статус «виконано»)
ЧВ — частково виконана (якщо обіцяні результати були досягнуті, однак повного втілення не
відбулось, — «частково виконано»)
НВ — невиконана обіцянка (у протилежному випадку обіцяння набуло статусу «не виконано».
Ця категорія має додаткове розшарування наприкінці року: «відхилено» (відповідний обіцянці
законопроект був поставлений на голосування, але не здобув підтримки народних депутатів і
був відхилений) та «забуто» (обіцянка, яку партія не реалізувала у жодному законопроекті)
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«Партія регіонів» — партія невиконаних обіцянок:
як регіонали виконували передвиборну програму
В заліковому підсумку Партії регіонів виконано тільки 4 передвиборчі обіцянки. При цьому переважно не
за її участі, або не її стараннями. Частково виконано 17 з 56 пунктів передвиборчої програми партії.
Партія регіонів переживає чи не найсумніші в своїй історії часи. Колись всесильна, а сьогодні — це партія, що
практично позбавлена можливостей виконувати свої обіцянки.
Революція, втеча лідерів, захоплення Криму, події на сході України та провал на президентських виборах
зменшили чисельність депутатської фракції з 207 до 77 депутатів і погіршили партійну дисципліну.
Протягом останніх місяців в сесійному залі присутні менше половини депутатів фракції. Представництво членів
партії у вертикалях влади впало від переважного до рідкісного.
Сьогодні на балансі Партії регіонів — ухилення від відповідальності, інертність, ставка на вузькогрупові інтереси
та прагнення реваншу, що притягне її на дно непрохідного 5% бар'єру на дочасних виборах до парламенту.
До цього, Партія регіонів, перебуваючи на владному Олімпі заповнювала медіа простір новинами про
покращення у всіх сферах життя. І, здавалося, жодні події не зможуть зупинити впевнений поступ до повної
монополізації влади, "приручення" опозиції та, в недалекому майбутньому, повторного вибору Януковича
президентом.
Та вже сьогодні, зваживши шанси на потрапляння в Раду, Партія регіонів вперше прийняла рішення ігнорувати
виборчі перегони. Проте десятки колишніх регіоналів прямують у Раду в списках "Сильної України",
"Опозиційного блоку" та у мажоритарних округах.
Усі вони мають вигідну для виборів опозиційну позицію. Одночасно, розпорошена партія все ще має міцні
позиції у неформальних пластах української політики.
Зокрема, у впливі на судову владу. Навколо партії все ще концентрувалися грандіозні фінансові ресурси.
Намітилися шляхи інтеграції в післяреволюційні міжелітні домовленості. ПР навіть вдалося уникнути теми
люстрації за ознакою належності до неї…
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Проте наскільки добре ця представники партії виконували обіцянки, будучи іще владою? І чи змінилася їх
активність з переходом у опозицію?
Слід віддати належне: законодавчі ініціативи за 2 роки здебільшого не вступають в протиріччя з виборчою
програмою партії. Але й бажання виконувати обіцяне у ПР, схоже, було не надто велике.
За період січень-серпень 2013 року депутатами Партії регіонів було внесено 260 законопроектів, за аналогічний
період 2014 — лише 146. При цьому тільки 50 так чи інакше стосується передвиборчих обіцянок.
Тільки 16 з 56 поданих у програмі обіцянок отримали підтримку у вигляді зареєстрованих законопроектів.
Фундація "Відкрите суспільство" дослідила всю законотворчу роботу Партії регіонів VII скликання та для зручності розподілила обіцянки партії за кількома категоріями:

џ
џ
џ
џ

гроші — бюджет, фінанси, промисловість, підприємництво;
людина — соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання;
держава — питання державного будівництва, системи права тощо;
світ — ініціативи щодо зовнішньої політики України.

Гроші: 17 пунктів обіцянок
Не виконано 12, частково виконано 5, виконано 0.
В умовах різкого падіння ВВП України та загального економічного спаду, виконання ряду обіцянок видається
неможливим.
Чи були б обіцянки економічного сектору реалізовані або ж доведені до кінця за інших умов – відкрите питання.
Проте деякі невеликі здобутки були нівельовані саме важкою економічною ситуацією.
Обіцяне та впроваджене з 1 січня 2014 року зниження податку на прибуток підприємства до 16% було скасоване
законом про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні.
Партія регіонів віддала за цей закон тільки один свій голос.
Позицію депутатів від Партії регіонів важко назвати послідовною. Будучи партією влади, регіонали нечасто
пропонували реформаторські закони.
Сьогодні, вже з лав опозиції, вони нарешті наважились запропонувати низку новацій щодо полегшення
ведення бізнесу.
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Це законопроекти №3867 про спрощення процедури затвердження документації із землеустрою при зміні
цільового призначення земельних ділянок приватної власності,№4237а — зняття регуляторних бар'єрів для
розвитку державно-приватного партнерства в Україні. І №4743 щодо спрощення процедур ліцензування.
Ці проекти справді були покликані зменшити кількість регуляторних бар'єрів для бізнесу.
Зменшенню фіскального тиску повинні сприяти скасування авансових внесків з податку на прибуток —
законопроект №4374, нарахування пені за несвоєчасне повернення помилково або надміру сплачених
податків — законопроект №4011а та удосконалення автоматичного відшкодування податку на додану вартість
— законопроект №4034а.
З 4-ох законопроектів, покликаних зменшити енергозалежність країни — №4117а, №4136,4527а, 4528а — два
були відхилені, інші — опрацьовуються в комітетах.
Законопроектом №4144а пропонується передати повноваження з визначення розміру річної орендної плати
для земель несільськогосподарського призначення місцевим органам влади. Натомість законопроект 2063
щодо надання пільг для ІТ галузі поданий на розгляд ще в 2013 році було відкликано.
Загалом, щодо 12-ти із 17-ти обіцянок не виявлено жодної законодавчої ініціативи. При цьому тільки 2 з 14
законопроектів — №4900 щодо завершення фінансування будівництва метрополітену в Дніпропетровську та
№4938 щодо упередження негативного впливу на стабільність банківської системи — проголосовані та
підписані президентом.
Дивним чином, тієї повноти влади, яка була в руках регіоналів у часи Януковича, не вистачило для адекватної
роботи зі своїми передвиборними обіцянками.

Людина: 29 пунктів обіцянок
Не виконано 21, частково виконано 8, виконано 0.
Законодавчу діяльність регіоналів у гуманітарній сфері була більш ніж суперечливою: з одного боку, бачимо 8
бодай частково виконаних обіцянок, з іншого — диктаторські закони 16 січня, які надавали владі найширші
можливості для переслідування активістів.
Особливо цинічним цей закон виглядає на тлі передвиборної обіцянки щодо гарантування свобод громадян.
В ході аналізу, було виявлено 26 законопроектів, які стосувалися 7-ми з 29-ти обіцянок. Хоча такі обіцянки як
зростання стипендій та зарплат, компенсація вкладів Ощадбанку, будівництво соціального житла та інші були
ключовими для потенційного виборця, саме вони залишилися поза увагою депутатів.
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Винятками є законопроекти №4257а щодо відновлення розміру державної допомоги при народженні дитини
та №4282а щодо зменшення соціального внеску для підприємств за умови працевлаштування молодого
спеціаліста чи особи, що виїхала з території проведення АТО.
Обіцянки покращення медичного обслуговування та забезпечення ліками "підкріплені" пропозицією
збільшити видатки державного бюджету у сфері охорони здоров'я — це законопроекти №4919, №4623,
полегшити імпорт медичних препаратів та обладнання — №4366а.
На забезпечення громадянських свобод частково спрямовані законопроекти №3868 — про порядок
проведення публічних богослужінь, №4021 щодо недопущення покарань учасників революційних подій,
№4028 та №4175 щодо зростання доступності послуг Інтернету.
Частково виконані обіцянки, переважно, є здобутками 2012-2013 років — це зростання допомоги при
народжені дитини, відкриття перинитальних центрів, будівництво сміттєпереробних заводів, забезпечення
права на рідну мову.
Інші ж — навчання безробітних актуальним професіям, забезпечення ліками хворих, забезпечення сільських
районів пересувними амбулаторіями, завершення об'єкта "Укриття" — системно реалізовуються урядами
країни впродовж двох десятків років.

Держава: 8 пунктів обіцянок
Не виконано 4, частково виконано 2, виконано 2.
З лютого поточного року Партія регіонів розпочала гру в опозицію. Деморалізована після зради свого "кумира",
партія запропонувала проект закону про парламентську опозицію № 4494, що захищатиме права меншості у ВР
і гарантуватиме їй ряд посад і контрольні повноваження.
Можна іронізувати над поспішністю подібної пропозиції після переходу ПР в опозицію, але так чи інакше
Верховна рада повинна навчитися мирному і цивілізованому співіснуванню влади і меншості в парламенті.
У разі прийняття цього закону, "меншовики" зможуть претендувати на верховенство в 12 комітетах, серед яких
— бюджетний, паливно-енергетичний та регламентний, а також висувати перших заступників у інші комітети.
Три ініціативи — №4145а, №4241а та №4775 — були спрямовані на виконання обіцянки щодо зростання
доходів місцевого бюджету. Натомість законопроект №4769 дозволяє посадовцям місцевих органів влади
мати представницький мандат, таким чином збільшуючи їх вплив на органи місцевого самоврядування.
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Виконання обіцянки створити ефективну контрактну армію не входила до планів Партії регіонів. Так у бюджеті
на 2014 рік було заплановано скорочення видатків на армію на 805,3 мільйони гривень.
Слід відмітити, що обіцянка скасування обов'язкового призову з 1 січня 2014 первинно була виконана. Указом
№562 Янукович скасував обов'язковий призов з 1 січня 2014. А вже указом в.о. президента Турчинова призов
був відновлений.

Світ: 6 пунктів обіцянок
Не виконано 2, частково виконано 2, виконано 2
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка є серед передвиборчих обіцянок партії, відбулася всупереч волі її попереднього керівництва.
Парадоксальним чином, цю обіцянку партії можна вважати реалізованою, адже підготовка до асоціації велась
до листопада 2013 року.
Таким чином, 2 виконані обіцянки не будемо ставити в заслугу ПР. Аналогічно до здобутків партії важко віднести
нарощення експорту з країнами ЄС та посилення партнерства з США.
Була віднайдена тільки одна законодавча ініціатива — №4127а — щодо наближення українського законодавства до норм ЄС.
В заліковому підсумку тільки 4 передвиборчі обіцянки Партії регіонів були виконані. При цьому переважно
не за її участі, або не її стараннями. Частково виконано 17 з 56 пунктів передвиборчої програми партії.
І тільки одна з них – фінансування будівництва метрополітену у Дніпропетровську – після закінчення
Революції. Інші обіцянки залишаються або здобутками попередніх років, або є результатами багаторічної
державної політики.
Шанс на реформування країни відповідно до своєї програми був безуспішно провалений. Зосередивши у руках
карт-бланш для впровадження змін, регіонали зробили вкрай мало кроків назустріч бодай тим ініціативам, які
самі ж публічно пообіцяли впровадити.
Електоральна підтримка у 2-3%, яку ПР має на території України, — закономірний результат популістської партії,
яка багато обіцяла і мало виконувала. І представникам нової більшості, яка утвориться в Раді після
парламентських виборів, слід закарбувати це у пам'яті.
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Для порівняння окремо надаємо короткий результат роботи Партії регіонів 2012-2013 рр, так як вважаємо,
що робота цієї політичної в різні роки повинна оцінюватись по-різному.
Партія регіонів, перебуваючи на владному «Олімпі» заповнила медіа простір новинами про покращення у всіх
сферах життя. І, здавалося, жодні події не зможуть зупинити впевнений поступ до повної монополізації влади,
«приручення» опозиції та, в недалекому майбутньому, повторного вибору В.Януковича президентом.
Повчальним для «регіоналів» є те, що саме відмова від виконання передвиборчої обіцянки підписання Угоди
щодо асоційованого членства в ЄС, обурила суспільство та призвела до зміни влади.
2013 рік був провальним для владної команди партії регіонів. Падіння якості життя, спад економічного
зростання зазвичай вдало прикривалися маніпулюванням зі статистичними показниками (як не згадати вислів
А.Сміта про брехню, велику брехню та статистику). Реальний ВВП за рік не змінився, індекс споживчих цін
зафіксовано на рівні 0,5%, курс гривні до долара США залишається незмінним. І це на фоні падіння розмірів
золотовалютних резервів, зниження купівельної спроможності громадян та зростання державного боргу.
Питання позики і стало вирішальним при прийнятті рішення щодо підписання угоди про асоціацію. Після того,
як ЄС не погодився надати позику у 160 млрд доларів, а саме така вартість на думку уряду адаптації України до
Угоди, готовність росіян надати кредит та відстрочити бюджетну катастрофу, стали вирішальними.
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џ

Фундація «Відкрите суспільство» пропонує добірку ідей та позицій Партії регіонів (та, почасти,
підконтрольного їй Кабміну), з якої можна оцінити ініціативи парламентарів із політичною
програмою партії. Ми приводимо найвагоміші з тих, які в тій чи іншій мірі стосуються
передвиборчих обіцянок. Більш детальний перелік ініціатив Партії регіонів продемонстровано
нижче в таблиці.

џ

Запропоновані зміни до закону «Про туризм», які передбачають введення нових форм
звітності.

џ

Депутати ПР висунули законопроект щодо спрощення митного оформлення тимчасового
ввезення та переробки продукції авіа будівництва.

џ

Законопроект В.Омельченка щодо зменшення податкового навантаження на деякі види
діяльності заслухано та знято з розгляду.
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џ

Запропоновано створити Державний банк розвитку України, до завдань якого входить
фінансування інфраструктурних проектів.

џ

Отримано кредити ЄБРР на оновлення рухомого складу київського та добудови дніпропетровського метрополітену.

џ

Запропоновано законопроект щодо захисту прав осіб, що орендують житло.

џ

У зв'язку з зростанням кількості осіб, що не можуть вчасно розрахуватися за кредит
О.Фельдманом запропоновано законопроект щодо права споживача самостійно визначати
черговість погашення основної суми боргу та процентів і неустойки за споживчим кредитом.

џ

Запропоновані законопроекти щодо цільового спрямування коштів від діяльності державних
лотерей на придбання високовартісного обладнання для діагностування та лікування
онкологічних захворювань в Україні щодо зменшення податкового навантаження на торгівлю
лікарськими засобами у сільській місцевості, щодо удосконалення порядку забезпечення
населення лікарськими засобами, призначеними для лікування соціально небезпечних та
тяжких хвороб.

џ

Запропоновано проект Закону про основні засади державної житлової політики.

џ

Депутатами С.Міщенко, Ю.Самойленко запропоновано передати повноважень виконавчим
комітетам сільських, селищних рад здійснювати функції державного реєстратора щодо
реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Таким чином володіючи повнотою законодавчої та виконавчої влади Партія регіонів виконала лише 4 із 56ти
передвиборчих обіцянок , а саме забезпечила стабільність національної валюти, знизила податок на прибуток
підприємств до 16%, скасувала обов'язковий призов до армії та забезпечила позаблоковий статус України. 17
обіцянок в тій чи іншій мірі частково виконано. Слід відмітити, що більшість напрацювань ПР розсипалися
одразу після зміни влади.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
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Досліджуваний період охоплює діяльність фракцій ВРУ VII скликання
з грудня 2012 року до серпня 2014 року.
Всі обіцянки Партії регіонів було проаналізовано на предмет їх відповідальності перед громадянами
через критерії: Реалізму, Щирості та Послідовності.
№

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка

ГРОШІ (категорія, що об'єднує питання бюджету, фінансів, промисловості, підприємництва —
все, що стосується господарської та економічної діяльності в Україні);
1

Зростання ВВП —
щонайменше 5% на
рік.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

-

+

+

НВ

ВВП за результатами другого кварталу знизився на 4,6%. МВФ прогнозує
падіння ВВП у 2014 році на 6,5%.
Законопроект №3867 (О.Царьов) про внесення змін до Земельного кодексу
України щодо спрощення процедури затвердження документації із землеустрою при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4011а (С. Кальцев) про внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо нарахування пені за несвоєчасне повернення помилково або
надміру сплачених грошових зобов'язань) — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4034а (Ю.Боярський )про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення умов та забезпечення прозорості автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість) — Надано для
ознайомлення (11.06.2014).
Законопроект № 4108а (С.Кальцев) про внесення змін до Закону України "Про
державно-приватне партнерство" (щодо підвищення конкуренції, прозорості
та захисту інтересів приватних інвесторів) — проект відкликано (11.09.2014).
Законопроект №4237а (О.Коваль, О.Кужель, Ю.Дерев'янко) ро внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для
розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій) — очікує розгляду.
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка
Законопроект №4134а (С. Кальцев) про внесення змін до Закону України "Про
здійснення державних закупівель" (щодо створення умов для розміщення
державного замовлення на промислову продукцію серед вітчизняних виробників) — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4358а (С. Кальцев) про внесення змін до Закону України "Про
концесії" (щодо проведення концесійного конкурсу) — опрацьовується в
комітеті.
Законопроект №4369а (С.Глазунов. Д.Шпенов, А.Лабунська) про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань діяльності гірничодобувних підприємств — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4374 (О.Долженков) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування авансових внесків з податку на прибуток) —
опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4687 (О.Фельдман) про внесення змін до статті 19 Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (щодо додаткової можливості для захисту права власності нерухомого
майна) (протидія рейдерству) — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4718 (Є.Морозенко) про державну цільову програму імпортозаміщення — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4743 (О.Кужель, С.Баландін, Я.Гінка, В.Кириленко, О.Коваль.
М.Кучерук, В.Лук'янов, С.Мошак, Ю.Шаповалов, І.Шаров) про ліцензування
певних видів господарської діяльності (спрощення процедур ліцензування) —
готується до другого читання.

2

Стабільність
національної валюти.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

-

+

+

НВ

Гривня «впала» від 7,99 за долар США у 2013 році до 12,95 США за долар у
серпні 2014 року. Офіційні резервні активи за 2014 рік скоротилися на
1,877 млрд США.
Показник базової інфляції у вересні проти грудня 2013 року становив 13,7%.
Законопроект №3870 (Гєллєр Є.) про внесення змін до статті 5-1 Закону України
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка
"Про Національний банк України" (щодо формування резервів Національного
банку України) — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4938 (О.Риженков, С.Мартиняк, І.Фурсін, О.Єдін, Л.Клімов,
О.Бєлькова, Д.Дзензерський ) про внесення змін до деяких законів України
щодо упередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність банківської системи — закон підписано.

3

Поетапного зниження
податку на прибуток
підприємств до 16% у
2014 році.

+

+

+

ЧВ

Законом про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні змінено норму про зниження податку з 16%
до 18%. Голосування за даний закон: за — 1, проти — 14, утрималися —3, не
голосували — 16.

4

Запровадження
податкових канікул
для ІТ та інноваційних
проектів терміном на
10 років.

+

-

-

НВ

21.01.2013 В. Омельченком , В. Януковичем, С. Гриневецьким та С. Гордієнком
подано законопроект №2063 щодо пільг для ІТ галузі. 4.06.2014 проект
відкликано
Ініціативи відсутні.

5

Надання вітчизняному
виробнику доступних
банківських кредитів.

-

-

-

НВ

НБУ збільшив облікову ставкуз 6,5% до 12,5%. За перше півріччя 2014 обсяг
гривневих позик, виданих банками підприємствам , знизився на 38,4 млрд
гривень, що пояснюється перш за все жорсткішими вимогами до платоспроможності позичальника.
Ініціативи відсутні.

6

Надання вітчизняному
виробнику доступних
банківських кредитів.

+

+

+

ЧВ

Внаслідок проведення АТО у серпні місяці видобуток вугілля становив 53,7%
від видобутку серпня 2013 %, нафти та газового конденсату відповідно 89,5%,
природного газу — 103,6%.
Законопроект №4117а (А.Мартовицький) про особливий режим роботи газопромислового комплексу України — проект не прийнято (03.07.2014).
Законопроект №4136 (А.Мартовицький) про внесення змін до Закону України

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка
"Про Державний бюджет України на 2014 рік" щодо вугледобувних підприємств — відхилено та знято з розгляду.
Законопроект №4527а (В.Омельченко) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо господарської діяльності з геологічного вивчення,
видобування, вилучення та використання газу (метану) вугільних родовищ
та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші) — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4528а (В.Омельченко) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання господарської діяльності з геологічного
вивчення, видобування, вилучення та використання газу (метану) вугільних
родовищ та/або газоповітряної (метаноповітряної) суміші) — опрацьовується
в комітеті.

7

Розпочнемо розробку
шельфових газових
родовищ.

+

+

-

НВ

Внаслідок анексії Криму Україна втратила родовища з потенційними запасами
близько 2,3 млрд тонн умовного палива.
Ініціативи відсутні.

8

Розширимо
використання енергії
сонця, вітру та води.

+

+

-

НВ

Розпорядженням № 589-р від 18.06.2014 Кабміну України по суті зменшив «зелений» тариф. Внаслідок анексії Криму Україна втратила близько 490 МВт встановлених потужностей відновлюваної енергетики.
Ініціативи відсутні.

9

Модернізуємо
теплоелектростанції
для ефективного
використання
вітчизняного вугілля та
інших видів палива.

+

+

-

ЧВ

Ініціативи відсутні.

10

Розширимо
використання енергії
сонця, вітру та води.

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка

11

Будівництво нових
елеваторів, овоче- та
фруктосховищ.

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

12

Встановленню ціни на
земельний пай не
менше 20000 грн за
гектар і оренди не
нижче 1000 грн за
гектар.

+

+

-

НВ

Законопроект №4144а (Є.Морозенко) про внесення змін до статті 288.5 Податкового кодексу України щодо визначення розміру річної орендної плати для
земель несільськогосподарського призначення (передбачає надання права
органам місцевого самоврядування визначати межі орендної плати для земель несільськогосподарського призначення) — опрацьовується в комітеті
Голосування:
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них: за — 29, не голосували — 12.

13

Будівництво сучасних
автомобільних доріг,
які б дали змогу
потрапити з заходу на
схід України за 14
годин.

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

14

Нове швидкісне
залізничне сполучення
між столицею та
регіонами.

+

-

-

ЧВ

Сполучення поїздами Інтерсіті+ охоплено Трускавець та Тернопіль.
Голосування: Закон України про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект "Бескидський залізничний тунель" (Будівництво Бескидського тунелю) між
Україною та Європейським інвестиційним банком: за — 29, не голосували 10.
Ініціативи відсутні.

15

Реконструкція та
будівництво
аеропортів, морських і
річкових портів,
залізничних вокзалів.

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка

16

Будівництво нових
станцій метро та
розвиток
комунального
транспорту.

+

-

-

ЧВ

Закон №4900 (К. Павлов, В. Задорожний) про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо завершення будівництва
метрополітену в м. Дніпропетровськ) — закон підписано.
Голосування: Закон України про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську") між Україною та
Європейським інвестиційним банком: за 36, не голосувало 4.

17

Доступні
авіаперельоти для
кожного українця.

-

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

ЛЮДИНА (широка категорія, що поєднує соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання, —
все, що торкається якості життя громадян України);
1

Створення належних
умов для гідного
життя громадян нашої
країни.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

-

+

+

НВ

Обіцянку складно виміряти.
Закон №4030 (Д. Шпенов ) про внесення зміни до Закону України "Про
безоплатну правову допомогу" (щодо відтермінування набрання чинності
положень пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення") —
передбачає відтермінування до 1 січня 2015 року набрання чинності положеннями Закону, які передбачають надання безоплатної вторинної правової
допомоги всім категоріям суб'єктів права на таку допомогу, з огляду на
відсутність належного фінансування з державного бюджету. Повернуто з
підписом від Президента (31.01.2014)
Законопроект №4105 (О.Біловол, Ю.Поляченко, А.Шипко, Т.Бахтеєва, І.Спіріна)
про внесення змін до статті 51 Кодексу законів про працю України щодо
захисту здоров'я вагітних жінок — очікує розгляду після доопрацювання.
Законопроект № 4135а (С.Кальцев) про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо вдосконалення касаційного провадження та перегляду
судових рішень Верховним Судом України) — опрацьовується в комітеті.
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Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка
Законопроект № 4168а (О.Фельдман) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження посессорного (володільницького) захисту права власності та права володіння) — опрацьовується в
комітеті.
Законопроект № 4268а (С.Кальцев) про велосипедний транспорт — опрацьовується в комітеті.
Законопроект № 4483а (С.Кальцев) про внесення змін до Закону України "Про
особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання,
водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності"
(щодо якості послуг та ефективності використання об'єктів оренди та концесії)
— опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4783 (С.Міщенко, О.Волков) про Державну програму
невідкладних заходів з протидії злочинності на 2014-2016 роки — опрацьовується в комітеті.

2

Молоді сім'ї
отримають доступне
житло завдяки
державній іпотеці під
3% річних, за рахунок
соціальних контрактів
із роботодавцями.

+

-

-

НВ

Фінансування програми пільгового кредитування молоді скорочено на
54,1млн. грн., до 25,9 млн. грн. За програмою 13/3 не передбачено укладання
нових угод.
Ініціативи відсутні.

3

Допомога при
народженні першої
дитини в 2012 році
складе 28 830 грн,
другої – 57 660 грн,
третьої – 115 320 грн.
Це у два рази більше,
ніж у 2008 році. До

+

+

+

ЧВ

Законопроект №4257а (І.Бережна) про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо відновлення конституційних прав і свобод малолітніх дітей
та їхніх батьків) (передбачає відновлення розміру державної допомоги при
народженні другої, третьої і кожної наступної дитини та відновлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
зменшеної Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні») — Опрацьовується в
комітеті.
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довність
Партії регіонів – 2012

Статус

2017 року розмір цих
виплат зросте ще
вдвічі.

Примітка
До прийняття Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні» розмір допомоги
становив сумі кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму (30960 гривень у
2014 році), — на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму
(61920 гривень), — на другу дитину; та кратній 120 розмірам прожиткового
мінімуму (123840 гривень), — на третю і кожну наступну дитину.

4

У кожній області
відкриється
перинатальний центр,
будуть переоснащені
пологові будинки.

+

-

-

ЧВ

Протягом 2012–2013 років було відкрито 12 перинитальних центрів.
Ініціативи відсутні.

5

3абезпечення
держзамовленням
щонайменше 75%
місць у ВНЗ.

-

+

-

НВ

Обсяг державного замовлення в 2014 році становив 315529 місць (53,7% від
чисельності зарахованих на навчання) проти 332191 (відповідно 49,4%) місць
у 2013.
Ініціативи відсутні.

6

Виплата стипендій на
рівні мінімальної
зарплати.

+

-

-

НВ

Розмір стипендії з 1.01.2014 становить 830 грн (середній бал 5) та 730 грн (середній бал від 4 до 4,99).
Ініціативи відсутні.

7

Збільшення зарплати
освітянам
щонайменше на 20%
щороку.

+

-

-

НВ

Зростання середньої заробітної плати в освіті за січень-серпень становило
2,1%, розмір відповідно 2471 та 2525 грн.
Ініціативи відсутні.

8

Повну комп'ютеризація та підключення всіх шкіл до
інтернету.

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.
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Статус

Примітка

9

100% компенсації
роботодавцю єдиного
соціального внеску
при працевлаштуванні
інвалідів, сиріт,
одиноких матерів та
людей, старших за 50
років.

+

-

-

НВ

Законопроект №4164а (В.Дудука, Т.Бахтеєва, І.Єремеєв, В.Журавський, Р.Ілик,
С.Ханенко, А.Шипко, В.Розвадовський) про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)
— опрацьовується в комітеті.

10

Навчання безробітних
актуальним професіям.

+

+

+

ЧВ

Державна служба зайнятості постійно проводить перекваліфікацію безробітних.
Ініціативи відсутні.

11

Забезпечення
молодих спеціалістів
першим робочим
місцем, стажування
студентів із
подальшим
працевлаштуванням.

+

+

+

НВ

Скорочення видатків у проекті бюджету на 2014 рік на 2,8 млн грн.
Законопроект №4282а (Д.Шпенов) про внесення змін до Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (щодо створення умов реалізації права на працю) (єдиний
внесок зменшується для платників на суму нарахованої заробітної плати для
молодих спеціалістів (перше робоче місце) та громадян, що виїхали з території
проведення АТО) — опрацьовується в комітеті.

12

Стабільно
зростатимуть доходи
громадян, середня
зарплата у 2017 році
сягне 8000 грн.

+

-

-

НВ

При сьогоднішніх темпах інфляції номінальна заробітна плата може досягнути
запланованого показника. Станом на серпень середня заробітна плата становила 3399 грн (зросла на 7,3%)
Ініціативи відсутні.

13

Середня зарплата в
системі охорони
здоров'я не менше
8000 грн для лікарів та

+

-

-

НВ

Станом на серпень середня заробітна плата становила 2425 грн (зросла на
7,5%)
Ініціативи відсутні.
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Примітка

5500 грн для
медперсоналу.
14

Зниження цін на ліки
першої необхідності
на 30%.

-

-

-

НВ

Законопроект №4366а (О.Кужель, Т.Бахтеєва, Р.Ілик, А.Шипко, В.Дудка) про
внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України (щодо сприяння
розвитку виробництва виробів медичного призначення) — опрацьовується в
комітеті.

15

100% забезпечення
ліками хворих на
онкологічні, серцевосудинні захворювання, туберкульоз,
ВІЛ/СНІД.

+

+

+

ЧВ

Законопроект №4919 (В.Дудука, Т.Бахтеєва, А.Шипко, Ю.Поляченко,Р.Ілик,
В.Пазиняк, О.Біловол, С.Ханенко) про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо збільшення видатків у сфері
охорони здоров'я) — опрацьовується в комітеті
Законопроект №4623 (В.Дудка, Т.Бахтеєва, О.Біловол, Ю.Поляченко) про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування доходів від
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських
засобів та виробів медичного призначення) — опрацьовується в комітеті.

16

Забезпечення всіх
сільських районів
пересувними
амбулаторіями.

+

-

-

ЧВ

Пересувними амбулаторіями частково охоплена сільська місцевість
Ініціативи відсутні.

17

Забезпечимо людей з
обмеженими
фізичними
можливостями
належним лікуванням
та необхідними
технічними засобами
реабілітації.

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.
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Статус

Примітка

18

Створимо умови для
здорового способу
життя: в кожному
регіоні запрацюють
нові басейни,
стадіони, льодові
арени та спортивні
майданчики.

-

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

19

Повністю
компенсуємо до 2017
року всі вклади
Ощадбанку СРСР до
5000 грн.

-

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

20

Мінімальна пенсія
буде на 20% вища за
прожитковий мінімум.

-

-

-

НВ

Дефіцит Пенсійного фонду у 2014 році запланований у розмірі 18,1 млрд. грн.
Законопроект №4681 (О.Царьов) про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2014 рік" щодо використання коштів
екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
(направлення акумульованих коштів до Пенсійного фонду) — опрацьовується
в комітеті.

21

Суттєво підвищимо
розміри пенсій
військовослужбовцям,
працівникам
правоохоронних
органів.

-

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

22

Забезпечимо
доступним житлом

-

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.
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молоді сім'ї, лікарів,
учителів,
військовослужбовців,
працівників
правоохоронних
органів за рахунок
щорічного
будівництва 100 000
квартир.
23

Завершення
будівництва об'єкта
«Укриття» на ЧАЕС до
2015 року.

+

-

-

ЧВ

Розпочате у 2012 році будівництво об'єкту “Укриття-2” мають завершити у
2015.
Голосування: Закон України Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами)
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку про внесення змін до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду
"Укриття" в Україні від 20 листопада 1997 року: за — 7, не голосувало 43.

24

20 000 систем
централізованого
очищення питної
води.

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.

25

Будівництво
екологічних
сміттєпереробних
заводів у кожному
регіоні.

+

-

-

ЧВ

У багатьох містах будуються смітєєпереробні заводи коштом приватних
інвесторів.
Ініціативи відсутні.

26

Розбудові соціальної
інфраструктури

+

-

-

ЧВ

Бюджетних коштів вистачає на частковий ремонт.
Ініціативи відсутні.
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Примітка

сільської місцевості
(автодоріг, лікарень та
шкіл, газифікації сіл).
27

Інтелектуальну
свободу, свободу
слова.

+

-

-

ЧВ

Закони «19 січня» №–721 VII, –723 VII, –729 VII,. –728 VII, –725 VII, –722 VII
заперечили бажання реалізувати обіцянку.
Законопроект №3868 (Г.Герман) про внесення змін до cтатті 21 Закону України
"Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо порядку проведення
публічних богослужінь) — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4021-1 (Шпенов Д., Журавський В) про усунення негативних
наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій,
які мали місце під час проведення мирних зібрань — заслуханий 29.01.2014.
Законопроект №4028 (О.Бондаренко) про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо регулювання сфери телекомунікації (пропонується
звільнити операторів і провайдерів телекомунікацій від обов'язку отримувати
ліцензію на додатковий окремий вид діяльності — надання послуг доступу до
Інтернету) — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4715 (О.Фельдман) про внесення доповнень до Цивільного
кодексу України (щодо гарантування права фізичної особи на доступ до Інтернету) — опрацьовується в комітеті.

28

Рівні можливості для
жінок та чоловіків в
усіх сферах життя.

+

-

-

НВ

Законопроект №4036-а (К.Гузенко) про внесення змін до Кримінального
кодексу України (щодо введення кримінальної відповідальності за злочини
скоєнні по відношенню до членів своєї сім'ї) - надано для ознайомлення
(19.06.2014).
Законопроект №4476а (А.Пономарьов) про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо права
жінок дострокового виходу на пенсію) — очікує розгляду.

29

Законодавче

+

+

+

ЧВ

Скандальний закон “Про засади державної мовної політики” був ухвалений у
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

забезпечення права
громадян на рідну
мову.

Примітка
2012 році.
Ініціативи відсутні.

ДЕРЖАВА (категорія, що охоплює питання державного будівництва, системи права, судової реформи, боротьби з корупцією,
а також включає сферу державного будівництва та установчих повноважень Верховної Ради України);
1

Будуть розширені
повноваження органів
місцевого
самоврядування

+

-

-

НВ

Законопроект №4769 (Є.Карташов, М.Федорук, О.Канівець, В.Чуб) про
внесення змін до статті 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
(щодо можливості посадовців місцевих органів виконавчої влади мати
представницький мандат) (збільшує вплив місцевих органів влади на органи
самоврядування) — опрацьовується в комітеті.

2

60% зведеного
державного бюджету
— місцевим радам.

+

-

-

НВ

Законопроект №4145а (Є.Морозенко, С.Глазунов, В.Задорожний, А.Пономарьов, В.Бутківський, Ю.Любоненко, К.Павлов) про внесення змін до статті
123 Бюджетного кодексу України щодо посилення відповідальності органів
казначейського обслуговування бюджетних коштів за затримку платежів
місцевих бюджетів — опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4241а (Д.Шпенов) про внесення змін до Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" (щодо розширення прав
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад у частині
використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища) — очікує розгляду.
Законопроект №4775 (Ю.Дерев'янко, А.Шевченко, О.Канівець, В.Пацкан,
А.Гончаров, Є.Карташов) — про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо збору за операції поводження з відходами)опрацьовується в комітеті.
Законопроект №4863 (А.Пономарьов) про внесення змін до Бюджетного
кодексу України (щодо зміни принципу розподілу плати за користування
надрами між бюджетами різних рівнів) — опрацьовується в комітеті.

3

Ефективна контрактна

+

-

-

НВ

Ініціативи відсутні.
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№
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ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

армія.

4

Скасування
обов'язкового призову
з 1 січня 2014 року.

Примітка
Скорочення видатків становить — 805, 3 млн.грн, з них — 456,8 млн грн. на
розвиток озброєння
Сили АТО здебільшого забезпечуються силами волонтерів.
Голосування: Зміни до митного кодексу щодо спрощення ввезення оборонної
продукції (за46, з другої спроби, не голосували при першій спробі).

-

-

-

НВ

Указом №562 В.Янукович скасував обов'язковий призов з 1.01.2014. Указом
№16 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» призов був
відновлений
Ініціативи відсутні.

СВІТ (категорія, що об'єднує питання щодо зовнішньої політики України, питання геополітичної орієнтації
та характеру відносин з іншими країнами).
1

Збереження позаблокового статусу
України — гарантію
безпеки кожного
громадянина.

+

+

+

В

В суспільстві зростає кількість симпатиків НАТО, при цьому як президент
України , так і генсек НАТО висловлюють наміри розвивати співпрацю.

2

Здобуття
асоційованого
членства в Євросоюзі,
створення зони
вільної торгівлі, зняття
візових бар'єрів між
Україною та ЄС.

+

+

+

В

Законопроект №4127а (О.Момот, В.Остапчук)про внесення змін до Закону
України "Про автомобільний транспорт" (щодо допуску до міжнародних автомобільних перевезень вантажів на основі положень та регламентів Європейського Союзу) — опрацьовується в комітеті
Голосування:
Закон України про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: за-63, не голосувало — 0.
Закон України про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії
місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

ПосліОбіцянки
Реалізм Щирість
довність
Партії регіонів – 2012

Статус

Примітка
самоврядування: за — 33, не голосувало 4.
Постанова про Заяву Верховної Ради України "Про європейський вибір
України": за — 12, не голосували 23.
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
ідентифікації та реєстрації тварин: за — 30, не голосували 4.

3

Посилення
економічної співпраці
в рамках зони вільної
торгівлі з країнами
СНД.

-

+

+

НВ

Скорочення експорту товарів до РФ в першій половині 2014 року становив
23,7%, імпорту 20,7%
Голосування:
Закон про санкції : за — 0, не голосували 17

4

Стратегічне
партнерство з Росією,
США, Китаєм

-

-

-

ЧВ

Відносини України в умовах російської агресії переорієнтовані на партнерство
з США.

5

Відкриття для України
ринків країн «Великої
двадцятки» та країн,
що розвиваються

+

-

-

ЧВ

Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС відкрили ринки
Євросоюзу . В першій половині 2014 року експорт товарів до країн ЄС зріс на
14,7%.
Ініціативи відсутні.

6

Реалізацію
конкурентних переваг
країни для здобуття
права на проведення
спортивних та
культурних заходів
європейського і
світового рівнів.

-

-

-

НВ

Конфлікт в країні унеможливлює реалізацію даної обіцянки.
Ініціативи відсутні.
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Пусті обіцянки «Батьківщини»:
як слова в опозиції розходяться зі справами при владі
Леся Шевченко, Катерина Кульчицька

Історія ВО «Батьківщини» у Верховній Раді сьомого скликання нагадує сюжет американського фільму. Партія,
що впродовж каденції була позбавлена лідера (Ю.Тимошенко), — після втечі Президента отримує джек-пот у
вигляді посад Прем'єр-Міністра і Виконуючого обов'язки Президента та нарешті звільняє свого лідера з
в'язниці. Здавалось б, це «хеппі енд», та коли мова йде про політичний процес, щасливе закінчення стається
при умові, коли перемагають виборці і їх інтереси, а не партія. То ж, головним питанням є: чи використала
ВО Батьківщина доступ до владних повноважень, щоб реалізувати свої обіцянки та представити інтереси
виборців.
Беззаперечним прикладом реалізації потреб виборців є виконання передвиборчої програми. Тому, в дослідженні було розглянуто основні обіцянки «ВО Батьківщина» та законотворчу діяльність її представників. В
основі аналізу лежить КРИТЕРІЙ ЧЕСНОСТІ, розроблений експертами Фундації «Відкрите суспільство». Він
включає індикатори РЕАЛІЗМУ, ЩИРОСТІ та ПОСЛІДОВНОСТІ. Такі критерії були застосовані до 4 умовних частин
програми, в які згруповано обіцянки партії: гроші, людина, держава, світ.
Нагадаємо, що значна частина обіцянок Батьківщини в далекому 2012 році мала відверто радикальний характер: серйозне зменшення податків, ліквідація податкової та Конституційного Суду, недопущення відкриття ринку землі, скасування недоторканності та механізм відликання депутата. Відсутність поміркованості значної
частини тез програми багато в чому їх унеможливлювало, а відсутність виваженого стратегічного плану дій
породжувало ініціативи, що не вирізнялися актуальністю чи відповідністю потреб виборців політичної сили.
Фундація «Відкрите суспільство» підготувала детальний аналіз обіцянок народних депутатів від Батьківщини
на своєму сайті, що відображає відповідність агітаційних тез реальній політичній практиці опозиції.

Гроші - 16 обіцянок
Не виконано - 12; Частково виконано - 3 Виконано - 1 (не є результатом ВРУ 7 скликання)
Економічна частина передвиборчої програми в більшості виявилась не під силу партії. Лише одне її твердження, яке стосується мораторію на продаж землі, можна віднести до заліку як «виконане», але так як мораторій був прийнятий ще попереднім складом парламенту, то ця обіцянка не є результатом діяльності партії
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цього скликання. Частково виконаними є пункти, що стосуються підтримки підприємців, боротьби з монополіями та позбавленням залежності від російського газу. В цій царині було прийнято законопроект «Батьківщини» про тимчасові заходи підтримки суб'єктів господарювання на території АТО і відомий законопроект
2207 щодо підсилення прозорості закупівель підприємств. До того ж,Урядом на чолі з бютівцем А. Яценюком
укладено домовленості, щодо реверсу газу з території Словакії.
Зовсім невиконаними залишилися 12 економічних пунктів, серед яких: створення нових робочих місць,
позбавлення бізнесу тиску з боку правоохоронних та адміністративних органів, ліквідація податкової міліції,
зупинка потоку контрабанди, перекриття каналів виведення офшорів, проведення розслідувань майнових і
фінансових оборудок колишньої влади, повернення незаконно приватизованого В. Януковичем майна,
створення доступних для селян кредитів, видача актів на право власності на землю.
Недивно, що не були виконані і ПОПУЛІСТСЬКІ розмиті та нереалістичні обіцянки про ліквідацію тиску режиму
мільярдерів на мале та середнє підприємництво і декларація зробити всю власність у країні прозорою.
За одним пунктом програми, щодо видачі актів на право власності, не було втілено жодних законодавчих ініціатив. Однак, решта 11 невиконаних пунктів програми мають за собою низку відхилених законопроектів та
таких, що чекають свого розгляду у комітетах або на другому читанні. Наприклад, відхилений законопроект
№2083 А. Гриценка мав на меті виконати обіцянку ліквідувати податкову міліцію. На даний момент це питання
представляє законопроект № 4450а А. Яценюка, що знаходиться на розгляді у комітетах.
Тож, якщо по більшості пунктах економічної програми депутатів не можна звинуватити у пасивності та непослідовності, то це з легкістю можна зробити щодо обіцянки скоротити кількість податків та зборів до семи.
Представники ВО «Батьківщини» не просто не змогли виконати один з найактуальніших пунктів своєї програми,
а і висунули 7 законопроектів з новими податками та зборами та 5 законопроектів зі збільшенням вже існуючих.
Зокрема, було запропоновано ввести податок на статус (законопроект №1156), податок на транспортні засоби,
як предмет розкоші (№1230), податок на мир (№4392а), військовий податок (№4309а), а також відновити
оподаткування операцій з постачання технічних культур (№4136а), запровадити новий місцевий збір за
операції поводження з відходами (№4775) та збір з виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці.

Людина - 22 обіцянки
Не виконано - 15; Частково виконано - 6; Виконано - 1.
В частині програми про соціальні права українців, ВО «Батьківщині» не вдалось досягнути змістовних результатів. Зокрема, було виконано лише 1 з 22 пунктів, який стосується збереження системи зовнішнього
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незалежного оцінювання. Не були виконані надзвичайно актуальні обіцянки партії про підвищення
прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати до 2400 гривень, підвищення удвічі зарплат вчителів, лікарів,
науковців та інших бюджетників. В контексті цього, не знайшли підтримки ініціативи представників партії про
перегляд споживчого кошику та підвищення прожиткового мінімуму (№ 2250), нарахування стипендій
працівникам культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення (2250а). Натомість, було підписано
законопроект № 4576 авторства А. Яценюка, що фактично заморожує мінімальну зарплату та прожитковий
мінімум.
Серед трьох пунктів програми про пенсійне забезпечення було частково виконано лише 1пункт, пов'язаний з
відміною спеціальних пенсій. Відтак, згідно з вищенаведеним законопроектом № 4576 А. Яценюка,
зменшується розрахунок державних пенсій з 80% до 70% у державних службовців, народних депутатів, суддів
та військовослужбовців. Варто відмітити, що навіть після цього, дані пенсії залишаються спеціальними, так як їх
розрахунок перевищує середньостатистичний. Інші пропозиції щодо удосконалення пенсійного забезпечення,
які стосуються пунктів програми про перерахунок пенсій та відміну пенсійної реформи в більшості були зняті з
розгляду. Цікавим є те, що перебуваючи у опозиції представники «Батьківщини» висували якнайменше 3 законопроекти, які б відмінили пенсійну реформу. Але після входження в парламентську більшість, ініціативи
виконати цю обіцянку практично зупинились.
Нещирі обіцянки та подвійна мораль
Нещирими виявились обіцянки партії про позбавлення Уряду права самочинно зменшувати розмір пільг і
соціальних виплат. Уряд на чолі з бютівцем А. Яценюком не просто не виконав цей передвиборний пункт, а і
став ініціатором відміни соціальних виплат по догляду за дитиною до трьох років, заміни прогресивної
допомоги по народженню дитини на єдину. Так само «навпаки» може бути виконана обіцянка не
встановлювати пеню за заборгованість із комунальних платежів, адже новий законопроект № 4563а А.Яценюка
пропонує запровадити таку пеню у вигляді 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний
день прострочення.
Було знято з розгляду незначні ініційовані бютівцями законопроекти про розширення мережі лікувальних
закладів для населення, реалізацію програми «Безбар'єрна Україна», екологію. Лише частково було виконано
обіцянку про недопущення закриття бюджетних закладів, шляхом прийняття законопроекту № 2201 про
встановлення мораторію на закриття лікарень. Зовсім не отримали вираження у законопроектах декілька
обіцянок у сфері освіти, щодо запровадження державних грантів на навчання,розширення системи дошкільних
закладів та доступності вивчення англійської мови.
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Деякі успіхи у виконанні передвиборних обіцянок було досягнуто у сфері культури та мови. Відтак, у висловлюваннях та позиціях бютівців, зокрема під час подій Майдану, можна простежити повернення до політичного дискурсу ідентичності та культури. У сфері використання мови, Верховною Радою було прийнято законопроект № 1190 про скасування закону про мови національних меншин (не підписаний Президентом
України). Прийняття цього законопроекту відповідало б передвиборчій обіцянці наповнити реальним змістом
статус української мови як єдиної державної.

Держава: 14 обіцянок
Виконано — 4; Частково виконано — 4; Не виконано — 6
ВО «Батьківщина» досягла більших успіхів у реалізації обіцянок, які стосуються політичних прав та політичного
процесу в України. Зокрема, виконаними можна вважати 2 з 15 пунктів програми, які передбачали зупинку
репресій, звільнення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, та інших політичних в'язнів, а також активні дії партії
проти обмеження свободи слова, права громадян на зібрання і мирний протест. Частково виконаними
пунктами програми є 4 пунктів. Відтак бютівці зробили певні кроки у скасування пільг можновладцям, люстрації
чиновників та державних службовців, у порівнянні з іншими партіями сьомого скликання досить рідко займались «кнопкодавством». Врештірешт, «Батьківщина» зіграла важливу роль в усуненні Президента В.Януковича від повноважень.
Втім, представниками партії було не реалізовано 8 передвиборчих обіцянок. Не було підтримано ініціативи
депутатів «Батьківщини» щодо скасування недоторканості, привілеїв та пільг депутатів (2221 ). Умовною
перемогою закінчилися законодавчі ініціативи БЮТ та партнерів по опозиції (Удару та Свободи) щодо
створення незалежного правоохоронного органу, який би займався боротьбою із корупцією серед вищих
посадових осіб. Законодавча ініціатива 3-х опозиційних сил щодо створення Національного Антикорупційного
Бюро (2218 від 07.02.2013) не була підтримана. Законопроект 4780-1 «Батьківщини» про Державну службу
протидії корупції та президентський проект "Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії
корупції" «провалили» 16 вересня.
Підтримку отримали: три урядових ініціатив Яценюка: 4284а (щодо затвердження антикорупційної стратегії
України), 5113 (створюється спецорган, що перевірятиме декларації чиновників) та 5114 (яким відкривається
кінцевий власник – вигодоодержувач компанії та доступ до реєстру нерухомості) а також одна президентська
ініціатива 5085 (щодо створення Антикорупційного бюро).
Попередні весняні спроби створити подібний антикорупційний орган, а саме проект Закону про Державне
бюро розслідувань 3042 (за авторством представників БЮТ-Удару-ПР) та проект Закону про Національну
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службу боротьби з корупцією за авторством бютівця С.Пашинського 4573-1 від зазнали невдачі (перший не
було прийнято 03.06.2014, а другий не включено до порядку денного сесії парламенту 17.04.2014).
Не отримали вираження у законотворчій діяльності депутатів від «Батьківщини» такі важливі пункти
передвиборчої програми, як встановлення кримінальної відповідальність для тих, хто голосує за іншого
депутата, ліквідація Конституційного Суду, відновлення парламентського і громадського контролю над
силовими структурами, скорочення чисельності та визначення функцій силових структур, надання
громадянському суспільству ефективних важелів контролю за діями влади не отримали вираження у
законотворчій діяльності депутатів від «Батьківщини».

Світ: 3 обіцянки
Виконано — 1; Частково виконано — 1; Не виконано — 1
Досягнення ВО «Батьківщини» та сучасних інститутів влади у сфері міжнародних відносин є одним з найбільш
відкритих для громадськості. Разом з тим, з трьох передвиборних обіцянок, представниками партії було
виконано лише одну, а саме було ліквідовано кризу у стосунках з Євросоюзом. Втім, незважаючи на історичне
підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС, було відтерміноване до 2016 року запровадження зони
вільної торгівлі з ЄС. До того ж, не було досягнуто безвізового режиму з ЄС, а взаємовідносини з Російською
Федерацією навряд чи нагадують обіцяне партнерство. Але зрештою, представники «Батьківщини» були
досить послідовними у своїх пропозиціях, обіцянках та діях.
Отже, ВО «Батьківщина» за 2 роки перебування у Верховній Раді 7 скликання повною мірою виконала лише
10% своєї передвиборчої програми, частково — 25 %, а зовсім не виконала 61%.
Отримання доступу до влади стало індикатором щирості даних обіцянок та справжніх намірів партії. Показово,
що з політичного дискурсу зникли пропозиції відмінити пенсійну реформу, забулись обіцянки про важливість
соціальних виплат, лише на днях було досягнуто зрушень щодо підвищення ефективності боротьби із корупцією.
Влада і відповідальність розставили свої пріоритети у діяльності партії та чи можна вважати 9% виконаної
програми межею сподівань виборців? Це ми зможемо побачити по результатам нових парламентських виборів, в яких незмінно прийме участь ВО «Батьківщина».
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Стан виконання передвиборної програми фракції у Верховній Раді ІV cкликання впродовж
грудня 2012 року — серпня 2014 року
ВО «Батьківщина»
Обіцянки
2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

ГРОШІ (категорія, що об'єднує питання бюджету, фінансів, промисловості, підприємництва —
все, що стосується господарської та економічної діяльності в Україні);
1

В економіці ми
створимо нові робочі
місця і підтримаємо
підприємців.

ВО «Батьківщина»

+

-

+

ЧВ

Відхилено та знято з розгляду:
Законопроект №2116 О. Кужель стосується дерегуляції для малого і
середнього бізнесу
Законопроект № 2191 О.Кужель щодо забезпечення державної підтримки
підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг
Законопроект № 2999 А. Пишного та О. Продана (безпартійний) щодо
унеможливлення рейдерських захоплень підприємств.
Законопроект № 3614 О. Лукашука про допомогу малому та середньому
бізнесу
Законопроект № 3614-1 (Павловський, Бригинець, Дубіль, Стець) про
допомогу малому та середньому бізнесу
Очікує розгляду:
Законопроект №4866 О.Кужель про списання заборгованості зі сплати пені,
штрафних санкцій й реструктуризації сум податкових зобов'язань, суб'єктів
мікро-, малого та середнього бізнесу, недопущення переслідувань та
покарань підприємців
Опрацьовується в комітетах:
Законопроект № 4334а (Чумак, Шевченко, Ковальчук, Продан,Павленко,
Розенко, Сиротюк, Благодир) про прозору процедуру регулювання економіки
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Обіцянки
2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
Законопроект №2189 О.Кужель про спрощення отримання податкових пільг
підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями
інвалідів
Прийнятий в цілому 2.09.14 законопроект 4313а О. Кужель про тимчасові
заходи підтримки суб'єктів господарювання на території АТО

2

В Україні залишиться
тільки сім податків.

ВО «Батьківщина»

+

+

+

НВ

Законопроект №1211 С. Власенка про відміну Податкового кодексу
Зменшення розміру податків і зборів:
Законопроект №2483а про оподаткування доходів від продажу власної
продукції тваринництва (опрацьовується в комітетах)
Законопроект №2535а щодо оподаткування доходів громадян України, які
працюють за її межами (опрацьовується в комітетах)
Законопроект № 2634 про встановлення обґрунтованого розміру ставки
податку за земельні ділянки садівницьких товариств
Законопроект № 3139-1 (Бригинець, Павловський) про відміну ЗУ про
екологічний податок на утилізацію транспортних засобів (в комітетах)
Законопроект № 3449 Д. Дзензерськогго про вилучення особливого податку
на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Законопроект № 3548 про змешення зборів за спеціальне використання води
Законопроект № 4118а Т.Донець про відтермінування прогресивного
оподаткування дивідендів
Законопроект № 4173а про звільнення від оподаткування благодійних внесків
(в комітетах)
Законопроект № 4186а щодо звільнення від оподаткування суми
анульованого (прощеного) боргу при переведенні кредитних зобов'язань з
іноземної валюти в національну (знято з розгляду)
Законопроект № 4186а-1 Р.Князевича про звільнення від оподаткування осіб
доходів фізичної особи-позичальника, які виникають при анулюванні
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Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
(прощенні) кредитором частини боргу, а також поверненні предмета іпотеки
(очікує другого читання)
Законопроект № 4199а(Лукашук,Ляшко) про звільнення від оподаткування
операцій із ввезення спеціальних засобів індивідуального захисту (закон
підписаний)
Законопроект № 4205а В. Полочанінова про звільненні від оподаткування
операцій із ввезення на митну територію України електромобілів (в комітетах)
Законопроект № 4281 (Міщенко, Лукашук) щодо оподаткування за нульовою
ставкою об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї другого ступеня
споріднення (готується на друге читання)
Законопроект № 4360а (Чубатенко) про звільнення від податку на прибуток
суми інвестицій в інноваційні проекти ( в комітетах)
Законопроект № 4366а про звільнення від оподаткування операцій із
ввезення на митну територію України стерилізаторів медичних, хірургічних
або лабораторних, а також обладнання для обробки гуми чи пластмаси або
для виробництва медичних виробів з цих матеріалів (в комітетах) (в комітетах)
Законопроект № 4396 (Сенченко, Котеляк) про звільнення від оподаткування
постачання та вивезення зернових та технічних культур (в комітетах)
Законопроект № 4397 (Сенченко, Котеляк)про звільнення від оподаткування
операції із ввезення на митну територію України природного газу (в комітетах)
Законопроект № 4547а про звільнення від оподаткування (в частині
акцизного податку, збору за першу реєстрацію, збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування) операцій з безоплатної передачі
транспортних засобів конфіскованих, визнаних безхазяйними, за якими не
звернувся власник до закінчення строку зберігання, та таких, що за правом
успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави, у
володіння і користування державних органів, установ (організацій), які
утримуються за рахунок бюджетних коштів.(в комітетах)
Законопроект № 4551а про звільнення від оподаткування доходів у вигляді
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благодійної, гуманітарної, технічної допомоги, отриманих вимушеними
переселенцями.
Законопроект № 4556а-1 (Терьохін) про звільнення від оподаткування імпорту
продукції оборонного призначення(відправлений на підпис президента)
Законопроект № 4672 щодо зменшення ставки збору за користування
радіочастотним ресурсом вдвічі та повернення її на рівень 2013 року з
урахуванням індексу інфляції (8,3%). (в комітетах)
Законопроект № 4918 щодо звільнення окремих категорій громадян від
сплати податку з нецільової благодійної допомоги(в комітетах)
Законопроект № 4930 про звільнення від юридичної відповідальності
платників податків або їх посадових (службових) осіб за заниження
податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, Яценюк А.
(відхилено)
Законопроект № 4184а про запровадження податкових пільг для
роботодавців, які забезпечують підтвердження результатів неформального
професійного навчання працівників за робітничими професіями, Яценюк А. (в
комітетах).
Законопроект № 4555а про звільнення від оподаткування митом продукції
оборонного призначення (направлено на підпис) , Яценюк А.
Законопроект № 5079 про зменшення податків та зборів з 9 до 22 (відхилено та
знято з розгляду)
Збільшення податків та зборів:
Законопроект №1156 Лукашука про запровадження податків на статус
(опрацьовується в комітеті)
Законопроект №1230(Павловський,Бригинець, Ар'єв) про оподаткування
транспортних засобів, як предметів розкоші (опрацьовується в комітеті)
Законопроект № 2611а Шевченка і Полочанінова про введення збору з
виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці (в комітетах)
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Обіцянки
2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
Законопроекти № 3043, 3044, 3045Сенченко і Терьохіна про підвищення
ставок акцизного податку на пиво, алкогольні напої (в комітетах)
Законопроект № 3368 (Павловський, Турчинов, Стець), № 3902(Сенченко,
Павловський), № 3757-3 (Сенченко,Денисова, Павловський) № 4960
(Долженко, Вознюк) щодо підвищення плати за користування надрами (в
комітетах)
Законопроект № 3757-2(Сенченко,Терьохін) щодо підвищення акцизних
зборів на алкогольні та тютюнові вироби (знято з розгляду)
Законопроект № 4136а М. Апостола про відновлення оподаткування операцій
з постачання технічних культур
Законопроект № 4392а (Терьохін, Катеринчук) про новий податок на мир (в
комітетах)
Законопроект № 4655 про підвищення утричі ставок акцизного збору на
слабоалкогольні напої, які містять кофеїн (в комітетах)
Законопроект № 4775 про запровадження місцевого збору - збору за операції
поводження з відходами, який буде встановлюватись місцевими радами (в
комітетах)
Законопроект № 4645 про в тому числі збільшення ставки акцизного податку
на транспортні засоби Яценюка А.(підписаний президентом)
Законопроект № 4309а про широке збільшення податків (підписаний
президентом), Яценюк А.

3

Позбавимо бізнес
тиску з боку
правоохоронних та
адміністративних
органів.

ВО «Батьківщина»

+

+

+

ЧВ

Законопроект №2116 стосується дерегуляції для малого і середнього бізнесу.
Законопроект № 4553 щодо періодичності проведення планових перевірок
Законопроект № 4720 щодо спрощення сплати коштів за надання
адміністративних послуг
Законопроект №4870 О.Кужель про тимчасові обмеження державного
нагляду у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2016 року
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Обіцянки
2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
Опрацьовується в комітетах:
Законопроект № 4513а-1 К. Ляпіної та І.Горіної (ПР), щодо реорганізації
державних установ та інших юридичних осіб
Законопроект №1157 О.Лукашука щодо спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності)
Готується на друге читання:
Законопроект № 4743 про спрощення ліцензування певних видів
господарської діяльності
Прийнятий в цілому 13.05.14 законопроект 2409-1 К. Ляпіної та І. Горіної (ПР),
щодо спрощення процедури припинення підприємницької діяльності
фізичних осіб-підприємців.

4

Ліквідуємо податкову
міліцію.

+

+

+

НВ

Законопроект №2083 А. Гриценка присвячений цьому питанню.
Законопроект № 4450а Яценюка щодо виключення зі складу контролюючих
органів підрозділи податкової міліції та включення до нього центральний
орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері
запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями (в комітетах)

5

Зупинимо потік
контрабанди та
неякісних товарів.

+

+

+

НВ

Законопроекти №2716, 2717 (БЮТ+ПР) присвячені посиленню відповідальності за контрабанду. Законопроект 2716 — відхилено, 2717 — на розгляді
у комітетах

6

Оголосимо війну
монополіям у всіх
галузях. Створимо
умови для чесної
конкуренції.
Захистимо споживачів
від монопольно

+

+

+

ЧВ

Законопроект №2377 (М. Катеринчук) про ліквідацію монополій у сфері оцінки
майна. Документ надано для ознайомлення.
Законопроект №2443 (Іванчук) щодо запобігання корупційним правопорушенням та нецільовому використанню державних коштів під час здійснення
державних закупівель (відхилено)
Законопроект №2207 (Оробець, Чумак, Кличко, Тягнибок) щодо підсилення
прозорості закупівель підприємств(підписано президентом)
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Обіцянки
2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

високих цін на товари
та послуги.

Примітка
Законопроект № 2012а про відкритість використання публічних коштів (очікує
друге читання)

7

Ліквідуємо тиск
режиму мільярдерів
на мале та середнє
підприємництво.

+

+

+

НВ

Теза про тиск мільярдерів не конкретна. Законопроект № 2116 стосується
дерегуляції для малого і середнього бізнесу.
Може стосуватись і відкритих закупівель

8

Вся власність у країні
буде прозорою.

+

-

-

НВ

Не вказані конкретні механізми гарантування прозорості.
Законопроект № 2074 щодо забезпечення прозорості власності засобів
масової інформації (Томенко, Княжицький) очікує розгляду
Законопроект № 2837про удосконалення механізму декларування майна,
доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру для осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Законопроект № 4556 про відповідальність за подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру

9

Створимо умови, за
яких буде вигідніше
платити податки, ніж
хабарі чиновникам.

+

+

+

ЧВ

Ряд податкових законопроектів, а також схвалення європейських антикорупційних норм.
Законопроект № 2040 щодо запровадження контрольних функцій парламенту
у питаннях боргової політики, а також надання державних гарантій і збільшення суми державного боргу за згоди парламенту.
Законопроект № 2289 щодо надання органам державної казначейської служби права проводити виїзні документальні перевірки у сфері державних закупівель.
Законопроект № 2571а щодо встановлення вичерпного переліку документів,
що подаються до казначейства для проплат за договорами державних
закупівель, уточнення порядку проведення виплат для капітальних видатків.
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№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
Законопроект № 2781щодо наділення місцевих рад та Верховної Ради України
погоджувати перерозподіл бюджетних призначень в межах видатків
головного розпорядника бюджетних коштів.
Законопроект № 2472 щодо зарахування плати від надання адміністративних
послуг до загального фонду державного бюджету.
Законопроект № 3528 щодо проведення бюджетних розрахунків виключно у
грошовій формі при обмеженні розрахунків у податкових векселях.

10

Перекриємо канали
виведення коштів
через офшори.

+

-

-

НВ

Законопроект №1173 (А. Павловський) стосується оподаткування ряду офшорних операцій.

11

Проведемо
розслідування
майнових і фінансових
оборудок
сьогоднішньої влади.

+

+

+

НВ

Законопроект про реприватизацію Укртелекому (№1213, Власенко С.)
Законопроект №2426 про повернення списаної заборгованості паливноенергетичного комплексу(Яценюк,Пишний, Петренко) знято з розгляду
Законопроект № 3042 (Кожем'якін) про створення бюро розслідувань (знято з
розгляду)

12

Майно, незаконно
приватизоване
командою Януковича,
повернемо державі.

+

+

+

НВ

Законопроект про реприватизацію Укртелекому (№1213, Власенко С.)

13

Перекриємо канали
виведення коштів
через офшори.

+

-

-

НВ

Законопроект № 2297-1щодо регулювання закупівельних цін на молоко

14

Енергозбереження,
позбавлення

+

+

+

НВ

Ряд законопроектів присвячені енергозбереженню, проте тема угод з
Газпром переважно залишається предметом для дискусій.
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№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

залежності від
дорогого російського
газу стане
національним
пріоритетом.
15

Мораторій на продаж
сільськогосподарських
земель буде
продовжено. Не
дозволимо забрати у
селян землю за
безцінь.

+

+

+

В

16

Мораторій на продаж
сільськогосподарських
земель буде
продовжено. Не
дозволимо забрати у
селян землю за
безцінь.

+

-

+

НВ

Мораторій було подовжено ще попереднім скликанням ВР.

Конкретні ініціативи відсутні.

ЛЮДИНА (широка категорія, що поєднує соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання, —
все, що торкається якості життя громадян України);
1

Наш план дій в
економіці вже
протягом року
дозволить підвищити
прожитковий мінімум
і мінімальну зарплату
до 2400 гривень,

ВО «Батьківщина»

+

-

+

НВ

Відсутність доступу політичної сили до важелів виконавчої унеможливлює
подібні перетворення.
Законопроект № 2250 обов'язковий перегляд споживчого кошика кожні три
роки та автоматичне збільшення прожиткового мінімуму в разі, якщо інфляція
перевищить закладену в бюджеті на понад 1% (очікує розгляду)
Законопроект № 2250а стипендії працівникам культури, освіти, охорони здо-
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Обіцянки
2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

зарплату вчителів,
лікарів, науковців та
інших бюджетників –
удвічі.

Примітка
ров'я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб (знято з
розгляду)
Законопроект № 4695 , 4880 про відновлення індексації пенсій (Тимошенко,
Доній) відхилено
Натомість заморожування:
Законопроект № 4576 про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні (підписано Президентом)

2

За п`ять років
мінімальну зарплату
збільшимо до двох
прожиткових
мінімумів. Із неї не
стягуватиметься
податок на дохід.

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

3

Зробимо перерахунок
пенсій. Вони зростуть
не на 100 гривень, як
перед виборами, а на
334 гривні, як того
вимагає закон.

+

-

+

НВ

Законопроекти, що не стосуються підвищення пенсій,але скорочення дефіциту Пенсійного фонду:
Законопроект № 3126 щодо покриття дефіциту Пенсійного фонду за рахунок
збору з операцій з офшорними юрисдикціями.(знято з розгляду)
Законопроект № 3024 щодо надання Пенсійному фонду право залучати
безвідсоткові позики у фінансових установах. (знято з розгляду)
Законопроект № 2010а про перерахунок раніше призначених пенсій(Сушкевич), очікує розгляду
Законопроект № 2059 про перерахунок пенсії військовослужбовців (Сушкевич), очікує розгляду

4

Несправедлива
пенсійна «реформа»

+

+

+

НВ

Законопроект Батьківщини №1073,2934, 4063, 4212а (очікує розгляду) який
фактично скасовував би реформу, не отримав підтримки парламенту.
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№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

Януковича-АзароваТігіпка буде скасована.
5

Порядок нарахування
пенсій буде єдиним
для всіх. Розмір пенсії
залежатиме від
трудового стажу,
зарплати і умов праці.
«Спецпенсій» не буде

+

-

+

ЧВ

Законопроект №1096 (Сушкевич. В.) пропонує частково врегулювати питання
підвищених пенсій. Законопроект №2221 (Яценюк-Кличко-Тягнибок)
покликаний позбавити привілеїв топ-посадовців — вручено подання комітету
про відхилення.
Законопроект № 4576 про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні (підписано Президентом)
зменшує розрахунок державних пенсій з 80% до 70% у державних службовців,
народних депутатів, суддів, військовослужбовців

6

Приведемо військові
пенсії у відповідність
до рівня грошового
забезпечення тих, хто
служить зараз.

+

-

+

ЧВ

Законопроект № 2059 про перерахунок пенсії військовослужбовців
(Сушкевич), очікує розгляду

7

Позбавимо Уряд права
самочинно
зменшувати розмір
пільг і соціальних
виплат.
Відновимо дію
соціальних законів.

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні. Натомість, Законопроект № 4576 про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні встановлює єдиний розмір допомоги по народженню
дитини та скасовує допомогу по догляду за дитиною до трьох років

8

Молодь отримає
робочі місця.
Ухвалимо закон, який
гарантує перше
робоче місце

+

+

+

НВ

Схожі ініціативи інших політичних сил перебувають на розгляді комітетів.

ВО «Батьківщина»
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№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

випускникам вузів,
котрі навчалися за
держзамовленням.
9

На потреби ЖКГ і
домогосподарств
спрямуємо газ
внутрішнього
видобутку.

+

+

+

НВ

Законопроект №1215 (Власенко С.) про заборону експорту газу внутрішнього
видобутку – відкликано.

10

Поки істотно не
підвищиться рівень
життя, заборонимо
стягувати пеню за
заборгованість із
комунальних
платежів, а тим більше
позбавляти людей
житла.

+

+

+

НВ

Навпаки: Законопроект № 4563а (Яценюк) пропонує запровадити пеню 0,1%
суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення

11

Права пацієнта на
гарантоване
безкоштовне медичне
обслуговування будуть
захищені Законом.

+

-

-

НВ

Формально подібні права захищені Конституцією.

12

Розширимо мережу
загальнодоступних
медичних закладів,
передамо до неї
лікарні для депутатів і
чиновників, зокрема

+

+

+

НВ

Законопроект № 2221 (Яценюк-Кличко-Тягнибок) покликаний позбавити
привілеїв топ-посадовців — парламент провалив голосування по проекту.
Проект Постанови № 4277 (Ілик) про лікування у клінічній лікарні «Феофанія»
усіх категорій громадян
Законопроекти № 1075-1 , 1075-2прозняття пільг на оздоровлення народних

ВО «Батьківщина»
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№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

«Феофанію».

Примітка
депутатів, строк повноважень яких закінчився (знято з розгляду, було обрано
законопроект УДАР)

13

Для людей із
особливими
потребами реалізуємо
програму
«Безбар`єрна
Україна».

+

-

+

НВ

Законопроект № 3232 щодо забезпечення доступності і пристосування
транспортної інфраструктури та дорожнього сервісу маршрутів місцевого пасажирського транспорту до особливих потреб інвалідів з ураженнями органів
зору, слуху та опорно-рухового апарату (Сушкевич) очікує розгляду.
Законопроект № 2594а щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю (Сушкевич, Гриневич) в комітетах

14

Сільські школи,
лікарні, дитячі садки
закриватись не будуть.

+

-

-

ЧВ

Законопроект № 2201 про мораторій закриття лікарень (Ляшко, Лукашук)
підписаний президентом

15

Кожна сільська школа
отримає швидкісний
доступ до Інтернету.

+

-

-

ЧВ

Подібний проект реалізується виконавчою владою.

16

Освіта стане
доступною і сучасною.
Розширимо мережу
дошкільних установ. У
середній школі
реалізуємо програму
«Знай англійську – як
українську».

+

-

-

НВ

Ідея про важливість англійської мови не отримала вираження у законопроектах Батьківщини.
Законопроект № 3046 пропонує встановити окремий порядок для створення
можливості розміщення бюджетними науковими установами надходжень,
отриманих від їх основної діяльності та грантів, а також контролю за їх використанням.
Законопроект № 2157а про включення до Державного фонду регіонального
розвитку видатків на будівництво, реконструкцію, капітального ремонту загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної
освіти, спортивних майданчиків.

17

Збережемо систему

+

+

+

В

ВО «Батьківщина»

Система ЗНО наразі функціонує.
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Обіцянки
2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

зовнішнього
незалежного
оцінювання як
гарантію рівних
можливостей і захисту
від корупції при вступі
до вузів
18

Запровадимо
державні гранти на
отримання вищої
освіти,
стимулюватимемо
дистанційне навчання
молоді в провідних
зарубіжних
університетах.

+

-

-

НВ

Законопроекти подібної тематики відсутні.

19

Чисте повітря, чиста
вода, чисті міста і села
– наша мета.

+

+

+

НВ

Екологічний законопроект № 2503 не знайшов підтримки парламенту.
Законопроект № 4025а (Зубко і ПР) про заборону скидання вод у внутрішні
водойми України, якщо вони використовують очисні споруди, устаткування,
установки та інші засоби очищення вод, строк експлуатації яких перевищує 10
років (очікує розгляду)

20

Пріоритетним
завданням стане
формування сучасної
української політичної
нації із неповторною
національною
ідентичністю, власною
історією та спільним

-

+

+

ЧВ

Законопроект № 4056а про пільгове оподаткування вітчизняних книговидавців
Попри абстрактність обіцянки, політична сила регулярно повертає до політичного дискурсу питання ідентичності так культури.

ВО «Батьківщина»
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№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

європейським
майбутнім.
21

Наповнимо реальним
змістом статус
української мови як
єдиної державної.
Сприятимемо її
повноцінному
застосуванню в усіх
сферах суспільного
життя, зокрема на
телебаченні, радіо, у
книговидавництві,
кінематографі та шоубізнесі.

+

+

+

ЧВ

Законопроект № 1233 подібної тематики депутати від ВО подали разом із
свободівцями. Документ вручено на заміну.
Законопроект № 1190 про скасування закону про мови національних меншин
(прийнятий,але не підписаний президентом)

22

Створимо умови для
вільного розвитку усіх
мов, гарантуємо права
національних меншин
згідно з
європейськими
стандартами.

+

+

+

НВ

Законопроект № 1233 подібної тематики депутати від ВО подали разом із
свободівцями. Документ вручено на заміну.

ДЕРЖАВА (категорія, що охоплює питання державного будівництва, системи права, судової реформи, боротьби з корупцією,
а також включає сферу державного будівництва та установчих повноважень Верховної Ради України);
1

Ухваленням закону
про імпічмент
Президента ми
розпочнемо усунення
Януковича

ВО «Батьківщина»

+

+

+

ЧВ

Законопроект № 2220 (Яценюк-Кличко-Тягнибок) про порядок імпічменту
Президента — вручено подання комітету щодо відхилення.
Януковича, тим не менш усунули
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2012 року

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

2

Ухвалимо закон, який
дасть вам змогу
відкликати депутатів.

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

3

У парламенті
голосуватимемо лише
персонально.

+

+

+

ЧВ

Журналісти виявили окремі випадки “кнопкодавства”, яких, тим не менш,
значно менше, ніж у партії влади.

4

Встановимо
кримінальну
відповідальність для
тих, хто голосує за
іншого депутата.

+

+

+

НВ

Подібний проект “Свободи” було відкликано. Законопроект № 2001 (Яворівський В.) пропонував встановити голосування підняттям руки у випадку
змін до Конституції — документ було повернуто суб’єкту ініціативи.

5

Скасуємо
недоторканність для
всіх – Президента,
народних депутатів і
суддів.
Видатки на утримання
влади скоротимо
удвічі.

+

+

+

ЧВ

Законопроект № 2221 (Яценюк-Кличко-Тягнибок) покликаний позбавити
привілеїв топ-посадовців — ВР не підтримала документ.

6

Пільги можновладцям
– скасуємо.
Позбавимо посадовців
державних
резиденцій і дач.
Повернемо Межигір’я
державі.

+

+

+

ЧВ

Законопроект No2221 (Яценюк-Кличко-Тягнибок) покликаний позбавити
привілеїв топ-посадовців — ВР не підтримала документ. Проект Постанови
№4277 (Ілик) про лікування у клінічній лікарні «Феофанія» усіх категорій громадян
Законопроекти № 1075-1 , 1075-2 прозняття пільг на оздоровлення народних
депутатів, строк повноважень яких закінчився (знято з розгляду, було обрано
законопроект УДАР)

ВО «Батьківщина»
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№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

7

Створимо
Національне
антикорупційне бюро,
яке зламає хребет
корупції у владі,
насамперед у
правоохоронних
органах.

+

+

+

НВ

Відповідний законопроект № 2218 (Яценюк-Кличко-Тягнибок) не було прийнято.

8

Проведемо
антикорупційну
люстрацію усіх
чиновників,
починаючи з суддів,
прокурорів і слідчих.

+

+

+

В

4359а Проект створення Національного антикорупційного бюро не було прийнято. Підписано закон про очищення влади.

9

Унаслідок люстрації
відбудеться очищення
суддівської системи та
державної служби.

+

+

+

ЧВ

Проект створення Національного антикорупційного бюро не було прийнято.
Уряд оголосив про перевірку державних службовців.

10

Конституційний Суд
буде ліквідовано
конституційними
змінами.

+

-

-

НВ

Законопроект № 2724 (Князевич Р.) покликаний вдосконалити механізм виконання рішень КСУ.

11

Відновимо
парламентський і
громадський контроль
над силовими
структурами.

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

ВО «Батьківщина»
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Примітка

12

Чітко визначимо їх
функції, скоротимо
чисельність. Ці
структури
захищатимуть не
владу від народу, а
права і свободи
українських громадян.

+

+

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

13

Служба в лавах
українського війська
буде престижною.
Надамо
громадянському
суспільству,
журналістам і опозиції
ефективні важелі
контролю за діями
влади.

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

14

Ми зупинимо репресії,
звільнимо Юлію
Тимошенко, Юрія
Луценка, усіх
політичних в’язнів.

+

+

+

В

Було звільнено Юлію Тимошенко, низку політичних в’язнів. Помилувано Юрія
Луценко.

15

На відміну від чинного
режиму, ми не
дозволимо
обмежувати свободу
слова, права громадян
на зібрання і мирний
протест.

+

-

+

В

Відміна законів 16 січня

ВО «Батьківщина»
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СВІТ (категорія, що об'єднує питання щодо зовнішньої політики України,
питання геополітичної орієнтації та характеру відносин з іншими країнами).
1

Ліквідуємо кризу у
відносинах із
Євросоюзом.

+

+

+

В

Підписано асоціацію з ЄС, співпраця України з ЄС збільшилась.

2

Забезпечимо
підписання та
ратифікацію Угоди про
асоціацію та зону
вільної торгівлі з ЄС.

+

+

+

ЧВ

Угоду про асоціацію підписано і ратифіковано, зона вільної торгівлі відкладена.

3

Досягнемо
безвізового режиму з
країнами Євросоюзу,
партнерства з
Російською
Федерацією.

+

+

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.
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Як працює твоя ПАРТІЯ: ВРУ VII скликання (грудень 2012 року – вересень 2014 року)

54

www.osf.org.ua

Фундація «Відкрите суспільство»

Партія УДАР:
успіхи на реформаторському «рингу» 2013-2014
«Ми об’єднуємося заради перетворення України», – такими словами розпочинається програма
політичної партії УДАР (Українського демократичного альянсу за реформи). Від самого початку вона
позиціонувала себе як партія реформаторів, що вбачають свою місію у побудові нового типу відносин
між громадянином і державою.
З такої ідеї бере початок і головна політична програма цієї політичної сили, і передвиборна програма, з якою
партія УДАР ішла на вибори у Верховну Раду в 2012 році. Очевидно, саме тому в передвиборній програмі УДАРу
політичні зобов'язання, пов'язані з зі сферами державотворення та інституційних реформ і сферою забезпечення прав людини є базовими і найбільш чисельними: включають відповідно 20 і 21 обіцянки. Щоправда,
поза увагою передвиборної програми - 2012 залишилися зовнішньополітичні орієнтири.
Головна стратегічна політична програма партії УДАР побудована на символіці 20-ти основних ударів, яких обіцяє
завдати ця політична сила по старій системі і добитися обіцяних реформ. Ці обіцянки частково були відображені
і у тактичному документі партії – її передвиборній програмі.
Фундація "Відкрите суспільство" ретельно проаналізувала передвиборну програму УДАРу 2012 року та її зв'язок
з усіма поданими законопроектами.
Ми спробували прослідкувати, куди ж насправді била партія УДАР протягом своєї каденції у Верховній Раді. Для
зручності, ми узагальнили усі обіцянки в три умовних категорії: гроші (питання бюджету, фінансів,
промисловості, підприємництва), людина (соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання) та держава
(питання державного будівництва, системи права, судової реформи, боротьби з корупцією).

Гроші: 16 пунктів обіцянок
Не виконано15, Частково виконано 0, Виконано 1
З усього фінансово-економічного блоку передвиборних обіцянок партії УДАР її парламентській фракції вдалося
повністю виконати лише одну: забезпечити прозорість системи державних закупівель. Законопроект №2207
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(В.Кличко, В.Чумак у складі депутатів інших фракцій) щодо підсилення прозорості закупівель підприємств було
прийнято в цілому 25.03.2014р. і зазначена ініціатива стала законом. Оскільки ініціаторами цього законопроекту були також О.Тягнибок (ВО «Свобода), Л.Оробець (ВО «Батьківщина»), М.Головко (ВО «Свобода»),
зазначене досягнення необхідно пропорційно розділити між трьома політичними силами.
Всі інші 14 пунктів економічного блоку програми УДАРу залишилися невиконаними. Фактично одного етапу не
вистачило для виконання обіцянки щодо створення системи обов'язкової публічної бюджетної звітності. Законопроект №2012а про відкритість використання публічних коштів, поданий від УДАРу В.Чумаком, прийнятий за
основу і очікує на друге читання.
В окремих пунктах передвиборної програми сформульовано абстрактні і нереалістичні обіцянки, що передбачають системні зміни, яких не можливо досягти окремими законодавчими ініціативами і законами. Тож і не
дивною є відсутність законодавчих ініціатив з їх виконання.
У той же час, існує і ціла група передвиборних обіцянок, які передбачають досить чіткі і вимірювані очікувані
результати (наприклад, скорочення кількості податків, запровадження податкових преференцій для певних
груп тощо). Проте і у цьому випадку депутати фракції УДАР не проявили жодної парламентської ініціативи, яку
можна було б вважати спробою виконання таких обіцянок.
Ймовірно, ці обіцянки могли бути виконані в умовах кризи та жорсткої економіки. Але подібні ризики мають
оцінюватися під час підготовки передвиборної програми. Якщо ж за програму проголосували виборці і партію з
такою програмою обрано до парламенту – надані виборцям обіцянки мають виконуватися бодай на рівні
чесних спроб і намагань дотриматися слова, яке є, до речі, головним знаряддям політика.
У пункті 16 блоку «Гроші» своєї передвиборної програми партія УДАР пообіцяла виборцям стимулювати
інвестиції у комунальну, транспортну, інформаційну, медичну інфраструктури у громадах. Але, всупереч
наданим партією обіцянкам, депутатом від УДАРу В.Пинзеником ініційовано законопроекти (№№1228, 1227),
які з метою усунення дискримінації одних інвесторів порівняно з іншими передбачають повну ліквідацію
існуючого на сьогодні пільгового оподаткування інвестиційних проектів. Негативні наслідки й корупційні
загрози застосування індивідуальних пільг і преференцій не підлягають сумніву. Питання у тому, що парламентською політичною партією, яка позиціонує себе як альянс за реформи, не запропоновано на рівні
законодавчої ініціативи інший, більш дієвий і ефективний механізм стимулювання суспільно важливих
інвестицій, яке згадується у передвиборній програмі УДАРу аж у 4-х обіцянках.

Людина: 20 пунктів обіцянок
Не виконано 19, Частково виконано 1, Виконано 0
УДАРу вдалося частково виконати обіцянку забезпечити реальну рівність доходів, можливостей працевлаштування і кар'єри для жінок і чоловіків. Законопроект № 1179 (І.Геращенко від УДАРу) (щодо забезпечення
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рівності прав одиноких матерів і одиноких батьків на житлове забезпечення і працевлаштування) прийнято в
цілому 15.05.2013 р..
Всі інші обіцянки в цьому блоці залишаються невиконаними, хоча по деяких з них депутати фракції УДАРу
проявляли досить високу законотворчу активність.
У той же час, за окремими соціально важливими обіцянками цього блоку не було виявлено намагань їх реалізувати і законодавчих ініціатив задля хоча б частково їх виконання.
Деякі з таких обіцянок відзначаються чіткістю і конкретністю очікуваних результатів і стосуються питань, які
успішно вирішуються в розвинених державах світу за усталеними практиками. Зокрема, це стосується квотування робочих місць для молоді, надання гарантій першого робочого місця і стимулювання роботодавців, які
беруть на стажування і працевлаштовують молодих спеціалістів, а також запровадження адресної соціальної
допомоги і медичного страхування.
Реалізація таких заходів не потребує особливих витрат з бюджету, а вимагає лише підбору і комбінації
комплексних заохочувальних і регулюючих соціально-економічних заходів, розроблених з урахуванням
кращих міжнародних, насамперед, європейських практик. Не зважаючи на це, не було виявлено намагання з
боку депутатів партії УДАР спробувати виконати такі передвиборні обіцянки хоча б частково на рівні
законотворчих ініціатив.
В окремих випадках законодавчі ініціативи «ударівців» суперечили положенням передвиборної програми
їхньої партії і не узгоджувалися з тим, що вони публічно пообіцяли виборцям. Зокрема, це стосується
стимулювання й державної підтримки соціально значущих інвестицій.
Партія УДАР публічно взяла на себе передвиборні зобов'язання стимулювати створення робочих місць в регіонах. В той же час, депутат від УДАРу В.Пинзеник 10.01.2013 р. реєструє законопроект №1226, яким пропонує
повністю скасувати діючий на сьогодні Закон України від 6.09.2012р. №5205-VI «Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», не
пропонуючи, при цьому, іншого, більш ефективного механізму стимулювання й підтримки інвестицій з метою
забезпечення зайнятості населення.
У той же час, ударівцями подано декілька конструктивних законопроектів (№3268, 3496), що передбачають
удосконалення державного бюджетного фінансування реалізації місцевих інвестиційних програм (проектів), в
тому числі їх підтримки за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ці проекти перебувають
на розгляді і, враховуючи їх досить високу нормотворчу і регуляторну якість, є високі шанси того, що згодом їх
буде прийнято і успішно реалізовано. Однак на сьогодні такі передвиборні обіцянки партії УДАР залишаються
невиконаними.
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Держава: 21 пунктів обіцянок
Не виконано 18, Частково виконано 2, Виконано 1
УДАРу вдалося повністю виконати обіцянку провести антикорупційну люстрацію чиновницького апарату
шляхом проведення відповідної перевірки. Законопроект № 4359а «Про очищення влади», що передбачає
люстраційну процедуру на підставі публічної перевірки за чіткими критеріями, був прийнятий у цілому
16.09.2014р. Окрім прийнятого проекту, депутатами партії УДАР було подано ще 8 законопроектів на тему люстрації влади.
Рекордною можна вважати законотворчу активність у сфері виконання обіцянки зробити систему судів
простою і зрозумілою. У цій сфері ударівцями ініційовано аж 14 законопроектів з різних процедурних питань,
жоден з яких поки що не дійшов до прийняття. Тому згадану передвиборну обіцянку не можна вважати виконаною навіть частково.
Частково виконано інші два пункти програми УДАРу: запровадити прозорі і єдині для всіх правилата повернути
киянам право на самоврядування (пункти 1, 6 блоку «Держава»). Поданий 44-а депутатами від партії УДАР
законопроект № 1075 про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо
скасування пільг) був прийнятий у цілому 28.02.2014р. Також партія УДАР упродовж 2013-2014 років докладала
багато зусиль для того, щоб добитися проведення дострокових виборів київського міського голови і Київради. Її
обіцянка щодо повернення у такий спосіб киянам права на самоврядування частково виконана в цій частині, не
зважаючи на те, що дострокові вибори в м.Києві були призначені Верховною Радою шляхом прийняття
постанови, поданої депутатом від ВО «Батьківщина» В.Яворівським (№ 4198-6).
Всі інші 18 передвиборних обіцянок УДАРу в блоці «Держава» можна вважати невиконаними. Частина таких
обіцянок сформульовані надто абстрактно і без чіткого окреслення очікуваних результатів є нереалістичними
щодо їх практичної реалізації або визначені не зовсім коректно.
Зокрема, партія УДАР пообіцяла виборцям запровадити механізм відкликання депутатів всіх рівнів, не
зважаючи на те, що весь процедурний механізм відкликання депутатів місцевих рад вже тривалий час як
запроваджено і досить чітко врегульовано Законом України від 11.07.2002 р. №93-IV «Про статус депутатів
місцевих рад».
У блоці «Держава» залишається низка передвиборних обіцянок (5 пунктів), стосовно яких не було виявлено
документально підтверджених фактів, що демонстрували б наміри виконати такі публічні обіцянки хоча б
частково.
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Як бачимо, ані в опозиції, ані при владі УДАР не наблизився до виконання своїх передвиборних обіцянок. Так
само далекою від виконання лишається і офіційна програма партії, яке відображає стратегічне бачення
ударівців на розвиток країни. Після зміни революційних барикад на владні кабінети, реформаторський запал
УДАРу значно зменшився.
Сьогодні УДАР входить до основи (30%) Блоку Петра Порошенка, який з відривом лідирує в усіх соціологічних
опитуваннях. Відповідно збільшується і рівень вимог, які ставляться перед партією.
У умовах глибокої економічної кризи та військової агресії сусідньої країни, немає часу ані для провальних
прогнозів та нереалістичних оцінок, ані для пустих декларацій та популізму. Програми, які існують не для того,
щоб виконуватись, мають стати пережитком минулого.
Завжди можна знаходити виправдання, чому не вдалося виконати ті чи інші передвиборні обіцянки і точно
спланувати діяльність партії. Як казав лідер УДАРу Віталій Кличко: «Не кожен сьогодні може дивитися в
завтрашній день». Але якщо цього не можуть і депутати від партії УДАР, навіщо виборцю віддавати їм свій
голос?
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Політична партія УДАР (Український демократичний альянс за реформи)
стан виконання передвиборної програми фракції у Верховній Раді VII cкликання
впродовж грудня 2012 року – серпня 2014 року
№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

ГРОШІ (категорія, що об'єднує питання бюджету, фінансів, промисловості, підприємництва —
все, що стосується господарської та економічної діяльності в Україні);
1

Змусити бюджет
працювати в інтересах
усіх громадян

-

-

-

НВ

Абстрактна та нереалістична обіцянка

2

Створити систему
обов’язкової публічної
бюджетної звітності,
за якої кожен
громадянин зможе в
режимі реального
часу стежити за
доходами і витратами
бюджетів всіх рівнів

+

+

+

НВ

Проект № 2012а про відкритість використання публічних коштів – прийнятий
за основу і очікує на друге читання.
Проект № 1229 (В.Пинзеник) щодо про скасування можливості перевищення
затверджених законом бюджетних видатків) – відхилено і знято з розгляду.

3

Забезпечити
прозорість системи
державних закупівель

+

+

+

В

Проект № 2207 щодо підсилення прозорості закупівель підприємств прийнято
в цілому 25.03.2014
Проект № 2680 щодо удосконалення процедури здійснення державних закупівель – відхилено і знято з розгляду.

4

Протидіяти
концентрації прав
власності на

+

-

+

НВ

Політична партія УДАР
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Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

підприємства однієї
галузі
5

Забезпечити рівні
стартові можливості
для всіх

-

+

+

НВ

Абстрактна і нереалістична обіцянка.

6

Продавати і здавати в
оренду землі
державної і
комунальної власності
винятково на
аукціонах

+

-

+

НВ

Проекти з такою ініціативою відсутні.
У розріз із наданою обіцянкою подано законопроект № 5020, який передбачає
передачу в оренду земельних ділянок державної чи комунальної власності
або права власності на них без проведення земельних торгів особам, які є
переможцями інвестиційних конкурсів. Проект опрацьовується в комітеті.

7

Надати право
власності на землі
сільськогосподарськог
о призначення
виключно фізичним
особам – громадянам
України

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.

8

Стимулювати
підприємства, які
використовують
альтернативні
джерела енергії,
енергозберігаючі та
чисті технології
виробництва, а також
інвестують у

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.

Політична партія УДАР
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№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

+

НВ

Законопроект № 1090-1 стосовно бюджету Києва (залишати 100% податку на
доходи фізосіб) — вручено подання комітету про відхилення.
Проект № 2334 (Сольвар Р.) – щодо зарахування до місцевих бюджетів мита за
нотаріальне оформлення нерухомості – перебуває на опрацюванні в
профільному комітеті.
Проект № 4940 (щодо забезпечення ефективного функціонування столиці
України – міста Києва) – опрацьовується в доопрацьованому варіанті (надано
на заміну).
Проект № 2030а
(щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих
бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних та відокремлених
підрозділів юридичної особи) – опрацьовується в комітеті.
Проект № 2527а (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до
відповідного місцевого бюджету за податковою адресою платника податків –
фізичної особи) – опрацьовується в комітеті.

видобуток
енергоносіїв в Україні
9

Забезпечити коштами
місцеві громади.
Залишати 100%
податку на доходи
фізичних осіб, податку
на землю та податку
на нерухомість у
громадах

10

Гарантувати, що
перерозподіл
надходжень від решти
податків забезпечить
фінансування потреб
громади

11

Скоротити час для
реєстрації нового
бізнесу до 30 хвилин

Політична партія УДАР

+

+

Законопроект № 1229 (В.Пинзеник) щодо скасування можливості перевищення бюджетних призначень (проект відхилено і знято з розгляду)
Проект № 2706 про розподіл бюджетних субвенцій (Я.Дубневич) відхилено і
знято з розгляду.
Проект № 2029а — про виплату податків за місцем фактичного розташування й
функціонування бізнесу – не включено до порядку денного і опрацьовується в
комітеті.
+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає
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Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

12

Скоротити кількість
загальнодержавних
податків і зборів,
залишивши: податок
на доходи фізичних
осіб, податок на
прибуток підприємств,
податок на додану
вартість, єдиний
соціальний внесок,
акцизний збір,
податки на
нерухомість і землю

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає

13

Удосконалити
спрощену систему
оподаткування для
малого та
мікробізнесу

+

-

+

НВ

Проект № 1182 про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо
створення умов для детінізації роботи малого підприємництва) – очікує
розгляду.
Проект № 3466-1 (Продан О.) про внесення змін до Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів) – опрацьовується в комітеті.

14

Наблизити загальну
систему
оподаткування за
принципами
адміністрування до
спрощеної

+

-

+

НВ

Проект № 2571 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
справедливої відповідальності платників податків) – опрацьовується в
комітеті.
Проект № 4089а про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
сприяння створенню нових суб'єктів господарювання) – опрацьовується в
комітеті.

15

Встановити нульову

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.

Політична партія УДАР
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Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

-

НВ

У розріз із задекларованою обіцянкою:
1) З метою усунення дискримінаційного режиму оподаткування одних
інвесторів порівняно з іншими подано законопроект № 1227 (В.Пинзеник) про
скасування пільгового оподатковування для інвестиційних проектів. Проект
опрацьовується в комітеті.
2) З метою скасування пільгового режиму оподаткування імпортних товарів
ввізним митом одним інвесторам порівняно з іншими подано законопроект
№1228 (В.Пинзеник) про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
скасування особливостей оподаткування інвестиційних проектів). Проект
опрацьовується в комітеті.
Інший правовий механізм стимулювання інвестицій не було ініційовано.

ставку податку на
прибуток: для
новостворених
підприємств – на 3
роки, для створених
на депресивних
територіях і на селі –
на 5 років
16

Стимулювати
інвестиції у
комунальну,
транспортну,
інформаційну,
медичну
інфраструктури у
громадах

+

-

ЛЮДИНА (широка категорія, що поєднує соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання, —
все, що торкається якості життя громадян України);
1

Виплачувати соціальну
допомогу на
виховання дітей у
малозабезпечених
сім'ях до досягнення
ними 15 років

Політична партія УДАР

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.
З виконанням зазначеної обіцянки опосередковано пов'язаний проект №3651
(П.Різаненко від фракції УДАРу в складі групи депутатів інших фракцій і груп)
(щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми –
передбачає приведення політики захисту прав дітей до міжнародних
стандартів), який очікує розгляду.
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Реалізм Щирість

Послідовність
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Примітка
З виконанням зазначеної обіцянки частково пов'язаний проект № 4661 про
внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення розміру допомоги
при народженні дитини та покращення демографічної ситуації у державі),
який очікує розгляду.

2

Забезпечити реальну
рівність доходів,
можливостей
працевлаштування і
кар'єри для жінок і
чоловіків

+

+

+

ЧВ

Проект № 1179 (щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів і одиноких
батьків на житлове забезпечення і працевлаштування) прийнято в цілому
15.05.2013.
Проект № 2077а щодо відповідальності роботодавця за порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення рівної оплати праці жінок і
чоловіків – опрацьовується в комітеті.
Проект № 3411 (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у виборчому процесі) – очікує розгляду.

3

Інвестувати у молодь.
Запровадити
державне квотування
робочих місць для
молоді на
підприємствах та
установах

+

+

+

НВ

Подібні ініціативи від депутатів УДАРу відсутні.
Проекти з реалізації подібних ініціатив подавалися депутатами від фракцій
Батьківщини, Партії регіонів і позафракційними (№№ 2413а, 2433, 2569, 2901).

4

Стимулювати
підприємства, які
беруть на роботу і
стажування молодь

+

+

+

НВ

Подібні ініціативи від депутатів УДАРу відсутні.
Проекти з реалізації подібних ініціатив подавалися іншими депутатами
(№2778 (О.Ляшко)).

5

Гарантувати
доступність житла
для молодих сімей

+

+

+

НВ

Виконання зазначеної обіцянки стосувався єдиний проект №2221а(щодо
реалізації Державної соціально-економічної програми будівництва
(придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки), який було відхилено і

Політична партія УДАР
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знято з розгляду.
Проекти з реалізації подібних ініціатив подавалися депутатами від фракцій
Батьківщина і Партії регіонів та позафракційними (№№0954, 0955, 2170).

6

Завершити створення
професійної армії

+

-

+

НВ

Проекти, в яких було б у повній мірі передбачено виконання зазначеної обіцянки, відсутні.
З виконання обіцянки частково пов'язаний проект № 4355а про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо оподаткування валового доходу
великих підприємств для забезпечення обороноздатності України. Проект
опрацьовується в комітеті.
З виконанням зазначеної обіцянки опосередковано пов'язаний проект
№3663(В.Пацкан у складі колективу ініціаторів) про внесення змін до Закону
України "Про альтернативну (невійськову) службу" (щодо приведення у
відповідність із європейськими стандартами), який очікує розгляду.
Проект №4564а про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" щодо додаткових соціальних гарантій
для учасників (ветеранів) антитерористичної операції – опрацьовується в
комітеті.
Проект № 4781 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
діяльності Національної гвардії України) – відхилено і знято з розгляду.

7

Збільшити бюджетні
видатки на Збройні
Сили України
щонайменше до 2%
ВВП, зосередившись
на технічній
модернізації армії

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає

8

Стимулювати

+

-

-

НВ

У розріз із зазначеною передвиборною обіцянкою подано законопроект

Політична партія УДАР
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№
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створення робочих
місць в регіонах
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Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
№1226 (В.Пинзеник) про визнання нечинним (скасування) Закону України
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях
економіки з метою створення нових робочих місць». Проект було відхилено і
знято з розгляду.
Проект №3268
щодо дотримання бюджетної дисципліни та своєчасного перерахування
міжбюджетних трансфертів (передбачає вдосконалення бюджетного
фінансування місцевих інвестиційних програм (проектів)) – опрацьовується в
комітеті.
Проект №3496
про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення
прозорості фінансування проектів і заходів за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку – опрацьовується в комітеті.
Проект №2595а про внесення змін до Кодексу законів про працю України
(щодо удосконалення окремих трудових відносин) – очікує розгляду.
Проект №2999 про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо унемож-ливлення
рейдерських захоплень підприємств) – відхилено і знято з розгляду.
Проект №2770
про внесення змін до статті 31 Закону України "Про зайнятість населення"
(щодо фінансування громадських робіт) – очікує розгляду (вручено повторне
подання комітету).
Виконання зазначеної обіцянки у галузі с/г виробництва частково стосуються:
1) проект №3469
(щодо врегулювання окремих питань розвитку біржової торгівлі
сільськогосподарською продукцією) – вручено подання комітету про розгляд;
2) проект №4132а про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо особливостей закупівель сільсь-
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когосподарської продукції на організованому аграрному ринку) –
опрацьовується в комітеті;
3) проект №4969 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
усунення перешкод для користування землями сільськогосподарського
призначення – опрацьовується в комітеті.

9

Відмовитись від
політики дешевої
робочої сили

+

-

+

НВ

Занадто абстрактна і нереалістична обіцянка.
Проектів з такою ініціативою немає

10

Встановити мінімальні
зарплати та пенсії на
рівні, який гарантує
повноцінне життя, а
не виживання

+

+

+

НВ

Проект №1236 про дотримання соціальної справедливості у пенсіях –
відхилено і знято з розгляду.
Проект №2072а (щодо гарантування прав на справедливе пенсійне забезпечення та скасування деяких норм пенсійної реформи) – не було прийнято.
Проект №3511 про внесення змін до деяких законів України (щодо єдиного
принципу нарахування пенсії) – вручено подання комітету про розгляд (очікує
розгляду).

11

Забезпечити рівень
доходів громадян,
який дозволить
кожному
працюючому, не
економлячи на харчах
та одязі, на місячну
зарплату купити
холодильник або
пральну машину;
пересічній сім'ї
протягом 5 років

-

+

+

НВ

Обіцянка із чітко окреслених результатом, проте без зазначення шляхів
реалізації. Без відповідних темпів росту економіки виконання зазначеної
обіцянки є нездійсненним

Політична партія УДАР
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№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

придбати автомобіль,
протягом 10 років –
житло
12

Запровадити
адресність як
основний принцип
призначення
соціальної допомоги,
унеможливити її
одержання
заможними особами

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.

13

Застосувати єдиний
для всіх принцип
нарахування пенсій.
Поетапно перейти до
накопичувальної
пенсійної системи

+

+

+

НВ

Проект №1236 про дотримання соціальної справедливості у пенсіях –
відхилено і знято з розгляду.
Проект №2418а про запровадження перерахування страхових внесків до
накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування – вручено подання комітету про розгляд.
Проект №4511-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо скасування вихідної допомоги при виході на пенсію окремих категорій
громадян) – відхилено та знято з розгляду.
Проект №4599 про обмеження граничного розміру спеціальних пенсій – очікує
розгляду.

14

Стимулювати
підприємства, які
інвестують у
підтримку освітніх,
медичних,
громадських і

+

-

-

НВ

У розріз із зазначеною обіцянкою з метою усунення дискримінаційного режиму оподаткування одних інвесторів порівняно з іншими подано законопроект
№1227(Пинзеник В.) про скасування пільгового оподатковування для інвестиційних проектів. Проект опрацьовується в комітеті
Інший правовий механізм стимулювання підприємств, що здійснюють соціальні інвестиції, не запропоновано.
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№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

культурних проектів

Примітка
Підтримки іноземних інвесторів у сфері спрощення процедур отримання
дозволів на проживання в Україні стосується проект №4202а про внесення
змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні) – проект
опрацьовується в комітеті.

15

Поетапно запровадити
доступну і прозору
систему обов'язкового
медичного
страхування,
гарантованого
державою

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.

16

Щорічно збільшувати
бюджетну підтримку
інфраструктури
здорового способу
життя, фізичної
культури і спорту

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.

17

Гарантувати
обов'язковість і
безоплатність повної
середньої освіти,
безоплатність
професійно-технічної
освіти

+

+

+

НВ

Проект №1187-1 Закону про вищу освіту заслухано і знято з розгляду

18

Надати вищим
навчальним закладам

+

+

+

НВ

Проект №1187-1 Закону про вищу освіту заслухано і знято з розгляду
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№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

широкі автономні
права, зокрема
залучати бізнес до
прозорого
фінансування їхньої
діяльності та
комерціалізувати
власні наукові
розробки
19

Започаткувати
прозору програму
державних грантів для
навчання обдарованої
молоді у найкращих
вищих навчальних
закладах України і
світу

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.

20

Підтримати
український
культурний продукт.
Стимулювати
інвестиції у сферу
культури: національне
книговидання,
кінематограф і
кінопрокат, написання
музичних і
літературних творів

+

-

+

НВ

Проектів з такою ініціативою немає.
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№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

ДЕРЖАВА (категорія, що охоплює питання державного будівництва, системи права, судової реформи, боротьби з корупцією,
а також включає сферу державного будівництва та установчих повноважень Верховної Ради України);
1

Запровадити прозорі і
єдині для всіх правила

-

+

+

ЧВ

Занадто абстрактна і нереалістична обіцянка, яка стосується багатьох сфер
суспільних відносин і діяльності державної влади.
Обіцянку частково виконано в частині зменшення привілейованого становища
і скасування окремих пільг народних депутатів.
Проект №1075 про внесення змін до Закону України «Про статус народного
депутата України» (щодо скасування пільг), поданий групою із 44 депутатів
фракції УДАР, прийнято в цілому 28.02.2014
Проект №3511 про внесення змін до деяких законів України (щодо єдиного
принципу нарахування пенсії) – вручено подання комітету про розгляд (очікує
розгляду).

2

Скоротити кількість
державних органів, які
мають дозвільні,
контрольні та каральні
повноваження.
Мінімізувати
взаємодію
громадянина з
чиновником

+

-

+

НВ

Проекти, у яких було б у повній мірі відображено виконання зазначеної
обіцянки, – відсутні.
Проект №3783 про загальну чисельність органів прокуратури України (що
передбачає скорочення чисельності органів прокуратури) – було відхилено і
знято з розгляду.
Проект №3784 про внесення змін до Закону України "Про загальну структуру і
чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (що передбачає
скорочення чисельності МВС за винятком внутрішніх військ) – було відхилено і
знято з розгляду.
Зазначеної обіцянки частково стосується проект №3215-1 про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо посилення відповідальності посадових
та службових осіб контролюючих органів, який опрацьовується в комітеті.
Ще один подібний проект №3216-1 про внесення змін до Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" щодо відповідальності посадових та службових осіб органів
державного нагляду (контролю) – відхилено і знято з розгляду.
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Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
З виконанням зазначеної обіцянки частково пов'язаний проект №3541-1
про прокуратуру (передбачає приведення системи прокуратури до стандартів
Ради Європи), який було заслухано і знято з розгляду.
Проект №3256 про ліквідацію надмірного регулювання – не було прийнято.
Проект №4334а про зміну системи регулювання економіки (передбачає
ліквідацію значної частини регуляторних документів і покращення
регуляторного середовища для господарської діяльності) – опрацьовується в
комітеті.

3

Реалізувати принцип
єдиного вікна та
прозорого офісу в усіх
сферах взаємодії
громадянина і
держави

+

-

+

НВ

Проекти, у яких було б у повній мірі відображено ініціативи з виконання
зазначеної обіцянки, – відсутні.
З намаганням виконання зазначеної обіцянки частково пов'язаний проект
№2149
про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" (щодо
усунення можливостей корупції при наданні адміністративних послуг), який
готується на повторне перше читання.

4

Зобов'язати саме
чиновника, а не
громадянина, збирати
усі необхідні довідки

+

-

+

НВ

Проект №2149 про внесення змін до Закону України "Про адміністративні
послуги" (щодо усунення можливостей корупції при наданні адміністративних
послуг) – доопрацьовується в комітеті.

5

Протягом року
забезпечити перехід
на електронний
документообіг

+

-

+

НВ

Проекти, у яких було б у повній мірі відображено виконання такої обіцянки, –
відсутні.
Проект №2306а про електронну комерцію передбачає розширення сфери
електронного документообігу – прийнято в першому читанні.

6

Повернути киянам
право на

+

+

+

ЧВ

Позачергові вибори в місті Києві були призначені шляхом прийняття проекту
постанови №4198-6, ініційованої депутатом від фракції Батьківщина

Політична партія УДАР

Як працює твоя ПАРТІЯ: ВРУ VII скликання (грудень 2012 року – вересень 2014 року)

73

www.osf.org.ua

№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

самоврядування

Примітка
(В.Яворівським).
Представники партії УДАР докладали багато зусиль щодо проведення
позачергових виборів у м.Києві в 2014 році.
Законопроект УДАРу №1032 про внесення змін до Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" (щодо об`єднання посад голови Київської
міської державної адміністрації та Київської міської ради) – відхилено і знято з
розгляду.
Проект №4007а(В.Карпунцов) (щодо посилення місцевого самоврядування), в
якому передбачено виконання цієї передвиборної обіцянки, – розглядається в
комітеті.
На посилення участі громад у місцевому самоврядуванні спрямований проект
№3747 про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за
місцем проживання, який очікує розгляду.

7

Надати обраному
киянами міському
голові повноваження
голови Київської
міської державної
адміністрації

+

+

+

НВ

Законопроект УДАРу №1032 щодо об`єднання посад голови Київської міської
державної адміністрації та Київської міської ради – відхилено і знято з
розгляду.
Проект №4007а(В.Карпунцов) (щодо посилення місцевого самоврядування), в
якому передбачено виконання цієї передвиборної обіцянки, – розглядається в
комітеті.
Проект №4939(В.Карпунцов) щодо відновлення ефективного функціонування
столиці України - міста Києва – не було прийнято.

8

Забезпечити
виділення достатніх
коштів з місцевих
бюджетів для
діяльності органів
самоорганізації
населення

+

-

+

НВ

Проекти, у яких було б у повній мірі відображено виконання такої обіцянки, –
відсутні.
Із зазначеною обіцянкою частково пов'язаний проект №3704-1 про внесення
змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення (врегульовує
процедурні питання заснування і функціонування органів самоорганізації
населення), який перебуває на опрацюванні в комітеті.
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Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

9

Провести
антикорупційну
люстрацію – після
незалежної перевірки
всіх чиновників,
правоохоронців,
суддів та прокурорів,
звільнити з посад всіх
корупціонерів

+

+

+

В

Відповідний законопроект Кличка-Яценюка-Тягнибока №2219 не було прийнято.
Законопроект №4359а«Про очищення влади», що передбачає люстраційну
процедуру на підставі публічної перевірки, прийнято в цілому 16.09.2014
Законопроект №4378-1 про відновлення довіри до судової системи України,
що передбачає процедуру люстрації суддів, прийнято в цілому 08.04.2014.
Проект №2162 (щодо виборності прокурорів) – відкликано.
Проект №2163 (щодо виборності керівників міліції) – відкликано.
Проект №4570-2(В.Пацкан) про люстрацію в Україні – відхилено і знято з
розгляду.
Проект №4570-3 про проведення люстрації в Україні – відхилено і знято з
розгляду.
Проект №4678 про проведення люстрації в Україні – опрацьовується в комітеті.
Проект №4678-1 про люстрацію в Україні – опрацьовується в комітеті.

10

Створити для
виявлення і
притягнення до
відповідальності
корупціонерів
незалежне
Антикорупційне
агентство

+

+

+

НВ

Відповідний законопроект Кличка-Яценюка-Тягнибока №2218 – не було прийнято.
Проект №4573 про Національне бюро антикорупційних розслідувань – відхилено і знято з розгляду.
Проект №4780 про Національне бюро антикорупційних розслідувань – не було
прийнято.

11

Запровадити механізм
відкликання депутатів
всіх рівнів

+

-

+

НВ

Обіцянка є не зовсім коректною, адже механізм відкликання депутатів
місцевих рад вже тривалий час як запроваджено Законом України «Про статус
депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 №93-IV.
Ініціативи щодо запровадження механізму відкликання депутатів Верховної
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Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
Ради відсутні.
Проект №2536(М.Паламарчук) передбачає лише дострокове припинення
повноважень народного депутата України у випадку порушення ним вимог
щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Проект
опрацьовується в комітеті.
Проект №4274а (С.Каплін і група у складі 153 депутатів) про внесення зміни до
Конституції України (щодо дострокового припинення повноважень народних
депутатів України), який передбачає запровадження додаткової підстави
дострокового припинення повноважень народного депутата у разі його відсутності без поважної причини (відрядження, хвороба, відпустка) на більш ніж
п'яти пленарних засіданнях протягом однієї чергової сесії. Проект опрацьовується в комітеті.

12

Народна законодавча
ініціатива.
Законопроект,
підтриманий 150000
громадян України, має
розглядатися
парламентом
першочергово

+

-

+

НВ

Ініціативи, спрямовані на виконання зазначеної обіцянки, – відсутні.
Частково пов'язаний з виконанням зазначеної обіцянки проект №4346апро
право громадян ініціювати розгляд нормативно-правових актів органами
влади та місцевого самоврядування (передбачає надання громадянам права
ініціювати розгляд нормативних документів органами державної влади та
місцевого самоврядування шляхом створення і підписання петиції з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем) – опрацьовується в
комітеті.

13

Народне вето.
Забезпечити
громадянам право
скасовувати на
референдумі рішення
органів державної
влади і місцевого
самоврядування – за
винятком питань,

+

+

+

НВ

Механізм «народного вето» було закладено в законопроекті №2617а про
всеукраїнський референдум, який відхилено і знято з розгляду.
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референдум щодо
яких заборонений
Конституцією України
14

Народний вотум
недовіри. Надати
можливість громадам
ухвалювати на
місцевому
референдумі рішення
про недовіру голові
місцевої державної
адміністрації,
керівнику міліції і
податкової,
прокурору, судді – що
матиме наслідком
дострокове
припинення їх
повноважень

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

15

Зробити систему судів
простою і зрозумілою

+

+

+

НВ

Проект №3356-2(Н.Агафонова) (щодо вдосконалення і розширення повноважень Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі
судів загальної юрисдикції) – не було прийнято.
Проект №2019 щодо забезпечення європейських стандартів публічності у
судовій системі – знаходиться в стані розгляду.
Проект №3501 (Р.Сольвар) про внесення змін до Закону України "Про Вищу
раду юстиції" (щодо удосконалення порядку розгляду питань про звільнення
суддів з посад за порушення присяги) –відкликаний.
Проект №3678 (щодо зміцнення суддівського самоврядування) — вручено
подання комітету про відхилення.

Політична партія УДАР

Як працює твоя ПАРТІЯ: ВРУ VII скликання (грудень 2012 року – вересень 2014 року)

77

www.osf.org.ua

№

Передвиборні
обіцянки 2012 року

Фундація «Відкрите суспільство»

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
Проект №4915 (щодо членства у Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України) – перебуває на опрацюванні в профільному комітеті.
Проект №4966 (щодо забезпечення ефективного виконання судових рішень) –
перебуває на опрацюванні в комітеті.
Проект №4763-1
(про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права
особи на доступ до суду у зв'язку з визнанням її недієздатною чи обмежено
дієздатною або поновленням її цивільної дієздатності) – перебуває на опрацюванні в комітеті.
Проект № 2340 (Р.Романюк) щодо удосконалення діяльності Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України – перебуває на розгляді.
Проект №2556а(В.Карпунцов) про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо оскарження ухвал суду) – пере-буває
на розгляді.
Проект №4033а(М.Паламарчук) щодо удосконалення роботи Конституційного
Суду України – відхилено і знято з розгляду
Проект №4263(М.Паламарчук) щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої
інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового
розслідування – перебуває на опрацюванні в комітеті.
Проект №4361а (щодо розширення підстав для перегляду судових рішень у
кримінальному провадженні Вищим спеціалізованим судом України з
розгляду цивільних і кримінальних справ та/або Верховним Судом України) –
перебуває на опрацюванні в комітеті.
Проект №4707-1(Р.Сольвар) (щодо обрання суддів на адміністративні посади)
– відкликаний.
Проект №2203-1 (щодо забезпечення єдності судової практики, який передбачав удосконалення повноважень Верховного Суду, надання можливості
громадянам безпосередньо звертатися до Верховного Суду України з заявою
про перегляд судового рішення), – не було прийнято.
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16

Призначати усіх суддів
Вищою радою юстиції.
Формувати її склад
виключно на З'їзді
суддів України

+

+

-

НВ

Проект №4915 (щодо членства у Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України) – перебуває на опрацюванні в профільному комітеті.
Проект №3501 (Р.Сольвар) про внесення змін до Закону України "Про Вищу
раду юстиції" (щодо удосконалення порядку розгляду питань про звільнення
суддів з посад за порушення присяги) – відкликаний.
Проект №2161, що передбачав обрання частини суддів територіальними
громадами, – відкликаний
Проект №4429 (Р.Сольвар) (щодо вдосконалення прийняття Вищою радою
юстиції рішень про звільнення суддів у разі підтвердження фактів умисного
порушення суддею присяги) – вручено подання комітету про відхилення.
Проект №3866 (Р.Сольвар) (щодо визначення граничних строків проведення
перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за
порушення присяги) – розглядається в комітеті.

17

Запровадити суд з 12
присяжних для
розгляду тяжких
злочинів

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

18

Запровадити на
виборах до
парламенту та до
місцевих рад (крім
сільських і селищних)
суто пропорційну
виборчу систему з
відкритими списками.
Для парламентських
виборів передбачити
існування
регіональних

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.
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багатомандатних
округів. Депутатів
сільських і селищних
рад обирати за
мажоритарною
системою
19

Запровадити
проведення виборів
міських голів у два
тури

+

+

+

НВ

Проект №1089 про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів» (щодо обрання міських голів у два тури) – відхилено і
знято з розгляду

20

Надати право
голосування на
місцевих виборах
громадянам, яким на
день голосування
виповнилося 16 років

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

21

Підтримати критичні
сфери безпеки країни

+

-

+

НВ

Конкретні ініціативи відсутні.

СВІТ (категорія, що об'єднує питання щодо зовнішньої політики України, питання геополітичної орієнтації
та характеру відносин з іншими країнами).
Подібні обіцянки і передвиборні зобов'язання зовнішньополітичного характеру у передвиборній програмі політичної партії УДАР відсутні
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«Свобода» обіцяти: як виконувала обіцянки
найбільш націоналістична фракція Ради
Підбігає кінця перша каденція Всеукраїнського Об'єднання «Свобода» у Верховній Раді. Партія, що за 23
роки існування лише у 2012 змогла отримати широку підтримку населення на виборах, а вже через 2
роки входила до коаліції парламенту та мала трьох урядових міністрів. Та незважаючи на потужний
кар'єрний зріст самих свободівців, найголовнішим є те, що цей зріст дав виборцям та прихильникам
партії.
Тож визначимо, які обіцянки змогла виконати одна з найбільш націоналістичних партій України в чотирьох
умовних категоріях: ГРОШІ – бюджет, фінанси, промисловість, підприємництво; ЛЮДИНА – соціальні,
гуманітарні, культурні, екологічніпитання; ДЕРЖАВА – питання державного будівництва, системи права тощо;
СВІТ – ініціативи щодо зовнішньої політики України.

Гроші: 22 пункти обіцянок
Не виконано: 18 Частково виконано: 3 Виконано: 1
Результати виконання економічної частини передвиборчої програми ВО «Свобода» складно назвати вдалими.
Зокрема, депутатам партії вдалося здійснити лише 1 з 22 обіцянок, а саме не допустити запровадження ринку
землі сільськогосподарського призначення. Втім, втілити цю обіцянку було досить легко, адже мораторій на
продаж землі був встановлений ще Радою попереднього скликання.
Частково виконаними можна назвати такі три обіцянки: (1) розслідування законності приватизаційних процесів
ініційованих Урядом Азарова, (2) пункт щодо обмеження законом лихварських відсотків за банківськими
кредитами та (3) проведення повної інвентаризації землі та нерухомості.
За дорученням свободівця Міністра аграрної політики та продовольства України Ігоря Швайки Держсільгоспінспекція та Держземагентство розпочали спільну роботу з інвентаризації земель. Щодо обмеження
законом «лихварських відсотків» за банківськими кредитами, то тут свободівці підтримали законопроект 4895
про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну та голосували за законопроект
4185а-2 про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню (очікує другого читання).
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Тема розслідування приватизації та повернення у власність держави стратегічних підприємств та природних
монополій була чи не ключовою у економічній частині передвиборчої програми ВО «Свободи» і зайняла 6 з 22
пунктів її передвиборчої програми. Втім, лише одну з шести обіцянок можна вважати хоча б частково виконаною.
Перебуваючи у опозиції, депутати-свободівці більше розкидались заявами, аніж займались розслідуванням
приватизаційних процесів. Зокрема, у 2013 році вони виступили проти таких урядових ініціатив, як
законопроект 2937, щодо приватизації газотранспортної системи України (законопроект знято з розгляду) і
розпорядження Кабінету Міністрів про приватизацію військових містечок ("Про затвердження переліку
земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на них об'єктами нерухомого
військового майна"). Олег Тягнибок наголошував на важливості розслідування приватизації ПАТ «Укртелеком»,
ПАТ «Луганськтепловоз», ПАТ «Київенерго», ДП «Запорізький титаномагнієвий комбінат» та десятків інших
великих компаній.
Після подій Євромайдану, представники «Свободи» отримали такі важелі впливу, як посаду Генерального
прокурора та трьох міністрів в уряді А. Яценюка. Але розслідування приватизаційних процесівне стали
набагато продуктивнішими.Для прикладу, Генпрокуратура за свободівця О.Махніцького не спромоглась
повернути близько 61% акцій ПАТ «Донбасенерго» (відповідна постанова Окружного суду). На думку
економічних експертів ІК Dragon Capital Дениса Сакви та Дмитра Чуріна, судові оскарження були від початку
спрямовані на легітимацію приватизації «Донбасенерго». Ціна компанії, виходячи з продажної вартості,
виявилася у п'ять разів менше її річного доходу (1,06 млрд грн. за всі 100% акцій проти 5,50 млрд грн річного
доходу). Тож, чи не єдиним здобутком у сфері розслідування приватизаційних процесів є прийняття Постанови
4189 (ініціатори І.Мірошниченко, О.Тягнибок, А. Мохник) про повернення урядової резиденції "Межигір'я" у
державну власність.
Не виконаною залишилась обіцянка заборонити приватизацію стратегічних підприємств і повернути у державну власність раніше приватизовані. Хоча, в цьому напрямку відбулось подання законопроекту 4188 про
введення мораторію на відчуження майна, яке перебуває у державній та комунальній власності, надалі
свободівці проявили повну непослідовність. А саме, вони проголосували за законопроекту 4116а щодо
реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України, що фактично і є її частковою
приватизацією. Тепер 49% спільного підприємства, що контролює газотранспортну систему може належати
резидентам країн ЄС, США або Європейського Енергетичного співтовариства.
До того ж, ВО «Свободі» не вдалося ліквідувати приватні монополії та олігополії. Законопроект 1250, що дозволив би це зробити готується на відхилення. Разом з тим, партійці не змогли повернути до комунальної влас-
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ності підприємства-монополісти електро-, газо-, тепло- і водопостачання та водовідведення, повернути у
державну власність та власність трудових колективів підприємства, власники яких не виконують соціальних,
інвестиційних та інших зобов'язань та інше. Не дивно, що всі ці невиконані обіцянки «перекочували» у нову
передвиборчу програму партії.
Податкова сфера також не відрізняється виконанням обіцянок. Для прикладу, свободівці не тільки не змогли
зовсім відмінити податок на додану вартість, а і у законопроекті 4389а запропонували підвищити його ставку
на 1 % з метою підтримання обороноздатності держави. Представникам «Свободи» також не вдалося запровадити прогресивні податки на розкіш. Єдина ініціатива у цьому напрямку - це законопроект 4348а, що
пропонує стягувати військовий збір з тих, чиї статки за 2013 рік перевищують 500 тисяч гривень.
Втім, свободівці таки намагались здійснити деякі свої обіцянки. Серед них є і повернення капіталів з офшорних
зон, і пільгове оподаткування інвестицій мігрантів. Відповідні законопроекти 1248, 3610, 3612 знаходяться на
розгляді у комітетах. Серед законодавчих ініціатив, які б зменшили фіскальний тиск на мале та середнє
підприємництво партійці запропонували лише законопроект 2414а щодо підтримки фізичних осіб сільськогосподарських товаровиробників. А обіцяна прогресивна шкала оподаткування для бізнесу в
реальності перевтілилась узаконопроекті 4388а в прогресивну шкалу «воєнного податку» для усього
працюючого населення.

Людина: 17 пунктів обіцянок
Не виконано: 13 Частково виконано: 3 Виконано: 1
Втілення культурної та соціальної частини передвиборчої програми ВО «Свобода» також є досить невдалим.
Виконаною можна вважати лише1 з 17 обіцянок щодо зобов'язання ЗМІ інформувати громадян про всіх своїх
власників. Цікавим є те, що за відповідний законопроект 2731 фракція ВО «Свободи» віддала лише 18 з 36
голосів. Тож, свою єдину обіцянку вона виконала чи не випадково.
Частково виконаними є пункт про скасування закону Ківалова-Колесніченка «Про засади державної мовної
політики», досить абстрактна пропозиція «збереження національної ідентичності та відновлення історичної
справедливості замість розгулу українофобії та реваншу радянської імперії» та пункт про визнання вояків ОУНУПА учасниками національно-визвольної боротьби за державну Незалежність України, оголошення 14 жовтня
державним святом. В першому випадку свободівці просто проголосували за законопроект 1190 (ініціатор ВО
«Батьківщина») про відміну мовного закону. А от для досягнення другого пункту було ініційовано безліч
постанов про святкування річниць народження видатних українських письменників, націоналістів, подій
пов'язаних з ОУН, УПА, армією УНР, вшанування Голодомору, жертв депортацій. Також, було запропоновано
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законопроект 2331а про відзначення 500 років з часу перемоги об'єднаних військ Великого князівства
Литовського, Руського і Жемайтійського та Королівства Польського над військом Московського царства у битві
під Оршею. За третім пунктом, хоча визнання ОУН-УПА так і не відбулось, Указом Президента України було
оголошено 14 жовтня днем Захисника вітчизни.
Депутатам від ВО «Свобода» невдалося реалізувати 14 з 17 обіцянок у культурній та соціальній сфері. Зрештою,
лише 7 з цих обіцянок були підкріплені реальними ініціативами. Відтак, було висунуто законопроект 1233 про
функціонування української мови та порядок застосування інших мов в Україні. Законопроект 4301а міг би
започаткувати збір з прокату іноземних фільмів на користь національного продукту, а законопроект 2062,
відповідно до обіцянок, заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних
та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються пиво і алкогольні напої.
До того ж, було запропоновано законопроекти 2868 та 4290а, що обіцяно відмінили б Пенсійну реформу.
Свободівцям не вдалося скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- та відеопродукцію,
програмне забезпечення. Але натомість, вони висунули законопроекти 2978, 2979 та 2980, що мали на меті
звільнення від оподаткування митом друкованої україномовної продукції та перенаправлення мита від ввозу
іноземної продукції на наповнення бібліотечних фондів українськими книжками.
Також, не було регламентовано вживання української мови у ЗМІ, не налагоджено вітчизняне виробництво
україномовного програмного забезпечення, не було відкрито всі архіви ВЧК-ҐПУ-НКВД-МҐБ-КҐБ, та не ухвалено
новий закон про громадянство. І, абсолютно очікувано, не було ліквідовано «соціальну прірву між багатими та
бідними».

Держава: 14 пунктів обіцянок
Не виконано: 9 Частково виконано: 3 Виконано: 2
У сфері внутрішньої політики держави та політичних прав, депутати від ВО «Свободи» досягли більших
результатів. Зокрема,виконаною обіцянкою можна вважати протидію купівлі народних депутатів. Відтак,
жоден депутат, обраний від Свободи, не долучився до парламентської більшості Партії Регіонів та КПУ. До того
ж, депутати-націоналісти влаштували публічну акцію проти перших “тушок” - батька та сина Табалових. Ще
однією виконаною обіцянкою є висловлення недовіри Уряду Азарова-Тігіпка-Табачніка, яке на жаль не
отримало потрібної кількості голосів.
Частково виконаною є обіцянка про проведення люстрації, адже наразі спільний для Свободи, УДАРу та Батьківщини законопроект4359а про очищення влади вже підписаний Президентом. Слово залишилось за втіленням законопроекту у життя.
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Ще однією частково виконаною обіцянкою є запровадження голосування у парламенті за відбитком пальця. За
словами О.Турчинова нова система «Рада-4», яка може бути встановлена вже на зимову сесію міститиме саме
таку опцію. Втім, важко знайти прямий зв'язок між депутатами «Свободи» та запровадженням цієї нової
системи.
Іншою обіцянкою, яка є виконана частково стала досить абстрактний пункт про зупинку наступу олігархічної
диктатури та не допущення узурпації влади режимом кримінально-олігархічних кланів. І хоча «сім'ю» Януковича було усунуто від влади, то зупинку олігархії навряд чи можна спостерігати у сучасному політикумі.
Не виконаними, але принаймні зі спробами виконання стали обіцянки про обов'язкове володіння українською
мовою держслужбовцями (3494), ухвалення закону про імпічмент Президента України (2220), встановлення
пропорційної системи виборів до парламенту за відкритими виборчими списками (4906, 4906-2).
На жаль, деякі обіцянки так і не були виражені у законодавчих ініціативах. Зокрема, не було ліквідовано обласні
та районні державні адміністрації, не запроваджено обрання місцевих суддів громадою строком на 5 років, не
скасовано депутатську недоторканність щодо кримінальних та економічних злочинів. А один пункт програми і
зовсім не відповідав реальним діям свободівців. Зокрема, було обіцяно забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів. Натомість, єдиний законопроект від «Свободи» у цій сфері 4544а пропонує Комітету ВР з питань верховенства права та правосуддя надавати рекомендації щодо звільнення суддів, обраних безстроково, та вноситиме це рішення на розгляд ВР.
У категорію «Світ» було віднесено лише одну обіцянку про скасування «зрадницьких «Харківських угод». Втім,
відповідний законопроект Яворівського був провалений ще у червні 2013 року. Після анексії Криму ця обіцянка
є не актуальною.
Отже, результати моніторингу виконання обіцянок ВО «Свобода» є невисокими. За 7 останніх місяців, проти 15
попередніх місяців роботи чинної каденції ВР, коли фракція не могла лобіювати свої законопроекти в опозиції,
виконаними є лише 4 з 54 обіцянок, що складає 7,5%. До того ж, з цих чотирьох умовно виконаних обіцянок 2
були здійснені не за прямим втручанням свободівців. Частково виконаними можна вважати трохи більше
пунктів, які складають приблизно17 % усієї передвиборчої програми. Факт залишається фактом: 75 % програми
так і залишились на папері. Щоправда, це більше, ніж у інших партій, але надто мало, щоб і далі завоювати
справжню довіру виборців.
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ВО «Свобода»
Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

ГРОШІ (категорія, що об'єднує питання бюджету, фінансів, промисловості, підприємництва —
все, що стосується господарської та економічної діяльності в Україні);
1

Розслідувати
законність
приватизаційних
процесів, ініційованих
Урядом Азарова.

+

+

+

ЧВ

Виступили проти законопроекту уряду Азарова № 2937 (знято з розгляду),
щодо приватизації ГТС.
Виступали проти приватизації військових містечок (передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року "Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на них об'єктами нерухомого військового майна"). Зараз розпорядження чинний, чи відбулась приватизація – невідомо.
Прийнято Постанову № 4189 про повернення урядової резиденції "Межигір'я"
у державну власність (Мірошниченко, Тягнибок, Мохник)
Суд відмовився скасувати акти Кабміну та всі рішення Фонду держмайна про
продаж державного пакету акцій ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 60,77% підприємству «Енергоінвест Холдинг» екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря
Гуменюка (відповідна постанова Окружного суду). Генпрокуратура за свободівця Махніцького не уточнила вимоги до позову. На думку економічних
експертів, судові оскарження були від початку спрямовані на легітимацію
приватизації «Донбасенерго». Ціна компанії, виходячи з продажної вартості,
виявилася у п'ять разів менше її річного доходу (1,06 млрд грн. за всі 100% акцій
проти 5,50 млрд грн).

2

Повернути у власність
держави стратегічні
підприємства.

+

-

+

НВ

Аналогічний законопроект № 1213 про повернення у державну власність
пакету акцій у розмірі 92,791% статутного фонду ВАТ "Укртелеком" та низки
пакетів акцій газових та газорозподільних підприємств від Батьківщини
відхилено
Тягнибок заявляв про важливість розслідування приватизації Укртелекому, Луганськтепловозу, Київенерго, Запорізького титаномагнієвого комбінату та десятків інших великих компаній, але відміни приватизації не відбулося.
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

3

Протидіяти
запровадженню ринку
землі
сільськогосподарськог
о призначення.

+

+

+

В

4

Заборонити
приватизацію
стратегічних
підприємств і
повернути у державну
власність раніше
приватизовані.

+

-

+

НВ

Законопроект № 4188 про введення мораторію на відчуження майна, яке
перебуває у державній та комунальній власності ( на розгляді у комітетах).
Депутат Іллєнко підписався під зверненням до генпрокурора Яреми, щодо
перевірки законності приватизації «Київенерго».
Повернення у державну власність раніше приватизованих підприємств не
відбулось.
Тягнибок заявляв, що «Свобода» виступає проти законопроекту № 4116а щодо
реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою
України. Але зрештою, за законопроект свободівці проголосували 14.08. Тепер
49% спільного підприємства, що контролює газотранспортну систему може
належати резидентам країн ЄС, США або Європейського Енергетичного
співтовариства.

5

Гарантувати
державний контроль
над природними
монополіями.
Ліквідувати приватні
монополії та
олігополії.

+

+

+

НВ

Законопроект № 1250 про ліквідацію приватних монополій (планується на
відхилення).

6

Повернути до
комунальної власності
підприємства-

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

монополісти електро-,
газо-, тепло- і
водопостачання та
водовідведення.
7

Перевірити законність
приватизації усіх
великих підприємств.
Повертати у державну
власність та власність
трудових колективів
підприємства,
власники яких не
виконують соціальних,
інвестиційних та інших
зобов'язань.

+

-

+

НВ

Законопроект № 4188 про введення мораторію на відчуження майна, яке
перебуває у державній та комунальній власності передбачає реєстрацію в
державних органах всіх договорів пов'язаних з відчуженням державного та комунального майна, які були укладені протягом останніх 4 років.
Законопроект про повернення у державну власність та власність трудових колективів підприємств, власники яких не виконують соціальних, інвестиційних
та інших зобов'язань відсутні.

8

Забезпечити
можливість найманим
працівникам набути
право власності на
підприємства
державної та
комунальної
власності, брати
участь у їхньому
управлінні та
справедливому
розподілі прибутків.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.

9

Провести повну
інвентаризацію всієї

+

+

+

ЧВ

За дорученням свободівця міністра аграрної політики та продовольства
України Ігоря Швайки Держсільгоспінспекція та Держземагентство розпочали

ВО «Свобода»
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Фундація «Відкрите суспільство»

Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

землі та нерухомості
України. Створити
Єдиний державний
реєстр прав на
нерухомість та землю і
забезпечити його
відкритість та
прозорість.

Примітка
спільну роботу з інвентаризації земель Подібний проект був запущений
Кабміном за підтримки ЄБРР.

10

Заборонити торгівлю
землею
сільськогосподарськог
о призначення.
Надавати її у
довгострокове
володіння
українським
громадянам із правом
родинного
успадкування.
Дозволити продавати
законно набуті наділи
лише державі.

+

+

+

НВ

Мораторій на продаж землі було продовжено ще попереднім скликанням.
Інші тези не знайшли відображення у законопроектах.

11

Скасувати податок на
додану вартість

+

-

+

НВ

Законопроект який би повністю відмінив ПДВ відсутній.
Натомість, законопроект № 4389а (Мирний, Кайда) пропонує підвищити
ставки податку на додану вартість з метою підтримання обороноздатності
держави на 1% (в комітетах)

12

Запровадити єдиний
соціальний податок із
доходів громадян з

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
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Фундація «Відкрите суспільство»

Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

прогресивною
шкалою
оподаткування та
базовою ставкою 20%.
13

Не оподатковувати
доходи громадян у
розмірі мінімальної
заробітної плати.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.

14

Встановити
прогресивні податки
на розкіш.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
Законопроект № 4348а пропонує стягувати військовий збір з тих чиї статки за
2013 рік перевищують 500 тисяч гривень.

15

Зобов'язати осіб, які
вивели капітали в
офшори, повернути їх
в Україну та сплатити з
них усі належні
податки.
Націоналізувати
підприємства,
заарештувати
банківські рахунки та
конфіскувати майно
порушників.

+

+

+

НВ

Законопроект № 1248 про повернення капіталів з офшорних зон (в комітетах).

16

Забезпечити контроль
держави над
банківською сферою
(державні банки
мають становити

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.

ВО «Свобода»

Як працює твоя ПАРТІЯ: ВРУ VII скликання (грудень 2012 року – вересень 2014 року)

90

www.osf.org.ua

Фундація «Відкрите суспільство»

Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

щонайменше 30%
банківського капіталу
країни).
17

Обмежити законом
лихварські відсотки за
банківськими
кредитами для
населення та
підприємств України.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
Підтримували законопроект № 4895 (Рудьковський) про переведення
кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну (проект не прийнято)
та голосували за законопроект № 4185а-2(від Батьківщини) про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню (очікує другого
читання)

18

Забезпечити
безвідсоткові цільові
державні кредити на
відкриття власної
справи.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.

19

Запровадити
соціально
справедливу
спрощену систему
оподаткування.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
Голосували за урядовий законопроект № 4101авідповідно до якого буде
застосовуватися єдина ставка податку в 15% майже на всі доходи фізичних
осіб, незалежно від їх розміру

20

Зменшити фіскальний
тиск держави на всі
верстви суспільства,
які виробляють
національний продукт,
зокрема, на дрібне та
середнє
підприємництво.

+

-

+

НВ

Законопроект № 2414а щодо підтримки фізичних осіб - сільськогосподарських
товаровиробників (в комітетах). Законопроект про зменшення фіскального
тиску на всі верстви населення відсутній.

ВО «Свобода»
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Фундація «Відкрите суспільство»

Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

21

Запровадити
прогресивну шкалу
оподаткування за
принципом: «малий
бізнес – малі податки,
великий бізнес –
великі податки».

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
Прогресивну шкалу оподаткування запропонували щодо «воєнного податку»,
але не підприємств, а працюючого населення у законопроекті № 4388а (ставка
зростає від 0 до 3%)

22

Забезпечити пільгові
умови повернення на
Батьківщину всіх
українських
заробітчан. Зароблені
ними гроші і майно, за
умови їх вкладення у
підприємницьку
діяльність в Україні,
вважати інвестиціями,
які не
оподатковуються.

+

-

+

НВ

Проект № 3610 щодо пільг в оподаткуванні ввізним митом інвестицій трудових
мігрантів.
Проект № 3612 щодо пільг в сплаті єдиного збору з інвестицій українських
трудових мігрантів.

ЛЮДИНА (широка категорія, що поєднує соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання, —
все, що торкається якості життя громадян України);
1

Скасувати
антиукраїнський закон
Ківалова-Колесніченка
«Про засади
державної мовної
політики».

+

+

+

ЧВ

Свободівці голосували за законопроект № 1190 (Кириленко) про відміну
закону "Про засади державної мовної політики" (не підписаний президентом).

2

Збереження

-

+

+

ЧВ

Абстрактна обіцянка. Тим не менш, свободівці запропонували переглянути

ВО «Свобода»
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

національної
ідентичності та
відновлення
історичної
справедливості
замість розгулу
українофобії та
реваншу радянської
імперії.

Примітка
радянську історію через соцзахист бійців за незалежність України у 20 сторіччі,
порушучи питання жертв політрепресій. Крім того, депутати запропонували
заборони термін Велика Вітчизняна війна у підручниках та законах як такий,
що викривлює історичну правду.
Пропонували затвердити постанови про святкування річниць народження
видатних українських письменників, націоналістів, подій пов'язаних з ОУН,
УПА,армією УНР, вшанування Голодомору, жертв депортацій.
Запропонували законопроект № 2331а про відзначення 500 років з часу
перемоги об'єднаних військ Великого князівства Литовського, Руського і
Жемайтійського та Королівства Польського над військом Московського
царства у битві під Оршею

3

Ухвалити Закон «Про
захист української
мови». Створити
Державний комітет
мовної політики.

+

+

+

НВ

Висунули законопроект № 1233 (Фаріон, Іллєнко спільно з Батьківщиною) про
функціонування української мови як державної та порядок застосування інших
мов в Україні (наданий на заміну в комітетах).

4

Скасувати
оподаткування на
україномовне
книговидання, аудіота відеопродукцію,
програмне
забезпечення.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
Законопроектом № 2978 запроваджуються ставки мита на імпортну книжкову
продукцію, одночасно законопроектом № 2979 у Бюджетному кодексі
надходження від цього мита спрямовуються на поповнення фондів бібліотек
книжками українського виробництва українською мовою.
Законопроект № 2980 (Кошулинський, Фаріон) щодо звільнення від оподаткування митом друкованої продукції українською мовою (знято з розгляду)

5

Спрямувати кожну
шосту гривню з
прибутку від прокату
іноземної

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
Проект № 4301а щодо сприяння виробництва національного аудіовізуального
продукту (започаткування збору з прокату фільмів на користь національного
продукту)

ВО «Свобода»
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

кінопродукції на
розвиток вітчизняної
кіноіндустрії.
6

Регламентувати
вживання української
мови у ЗМІ відповідно
до кількості українців
– не менше ніж 78%
від друкованої площі
та ефірного часу.

+

-

+

НВ

7

Зобов'язати усі ЗМІ
інформувати
громадян про всіх
своїх власників (для
преси – у кожному
номері; для ТБ та
радіо – щоденно в
ефірі).

+

+

+

В

8

Налагодити вітчизняне
виробництво
україномовного
програмного
забезпечення для
державних установ,
навчальних закладів і
вільного продажу.
Зобов'язати бюджетні
установи

+

-

+

НВ

ВО «Свобода»

Подібний законопроект відсутній.

Влітку було ухвалено законопроект № 2731, який зобов'язує ЗМІ розкривати
дані про своїх власників.

Подібний законопроект відсутній.
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

користуватися лише
українським
програмним
продуктом.
9

Визнати вояків ОУНУПА учасниками
національновизвольної боротьби
за державну
Незалежність України.
Оголосити 14 жовтня –
День створення УПА –
державним святом.

+

+

+

ЧВ

Проект № 2685 подібного змісту було подано депутатами Батьківщини, наразі
знято з розгляду.
Президент Порошенко підписав Указ про оголошення 14 жовтня днем Захисника Вітчизни.

10

Відкрити всі архіви
ВЧК-ҐПУ-НКВД-МҐБКҐБ, які зберігаються у
Центральному та
обласних архівах СБУ.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.

11

Ухвалити новий закон
про громадянство,
який унеможливить
практику подвійного
громадянства.

+

-

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.

12

Заборонити рекламу
тютюнових виробів та
алкогольних напоїв на
всій території України.

+

+

+

НВ

Проект № 2062 стосується заборони зловживання у продажі алкоголю та
тютюну та заборони спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та
послуг, під якими випускаються пиво і алкогольні напої.

ВО «Свобода»
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка
Заборона реклами тютюнових виробів вступила в силу ще законом попереднього скликання.

13

Запровадити
кримінальну
відповідальність за
пропаганду
наркоманії та
сексуальних збочень.

+

+

+

НВ

Проект № 2133 має на меті заборону усиновлення українських дітей особами у
гей-шлюбах.

14

Відмінити
несправедливу
пенсійну реформу та
грабіжницький
Податковий кодекс.

+

+

+

НВ

Проект № 2868 спрямований на відновлення соціальної справедливості у пенсійній системі.
Проект № 3267 про погашення заборгованості до Пенсійного фонду України (в
комітетах)
Проект № 3223 щодо усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні
громадян України ( в комітетах)
Проект Пенсійного Кодексу № 4290а (Мирний, Мірошниченко, Леонов) що
скасовує підвищення пенсійного віку та мінімального стажу (в комітетах).

15

Ліквідувати соціальну
прірву між багатими
та бідними,
стимулюючи розвиток
середнього класу,
який становитиме не
менше ніж 60% від
працездатного
населення.

-

+

+

НВ

Не вказаний механізм реалізації обіцянки.

16

Запровадити

+

+

+

НВ

Подібний законопроект відсутній.
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

+

НВ

Примітка

погодинну оплату
праці. Встановити
п'ятикратне
співвідношення між
максимальною і
мінімальною
погодинною
заробітною платою у
працівників
бюджетної сфери.
17

Узалежнити пенсійний
вік від середньої
тривалості життя.
Встановити пряму
залежність розміру
пенсії від стажу
роботи та допустиме
п'ятикратне
співвідношення між
максимальною і
мінімальною пенсією
для солідарної
пенсійної системи.

+

+

Подібний законопроект відсутній.

ДЕРЖАВА (категорія, що охоплює питання державного будівництва, системи права, судової реформи, боротьби з корупцією,
а також включає сферу державного будівництва та установчих повноважень Верховної Ради України);
1

Зупинити наступ
олігархічної диктатури
та не допустити
узурпації влади

ВО «Свобода»

+

+

+

ЧВ

Свобода намагалась реалізувати обіцянку шляхом протестів у парламенті та
громадянських акцій.
Свободівці активно приймали участь у подіях на Євромайдані.
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

режимом
кримінальноолігархічних кланів.
Унеможливити будьякі спроби
конституційного
перевороту.
2

Запровадити
обов'язковий іспит з
української мови для
держслужбовців та
кандидатів на виборні
посади. Зобов'язати
всіх держслужбовців
вживати українську
мову на роботі та під
час публічних виступів.

+

-

+

НВ

Проект № 3494 щодо обов'язкового володіння українською мовою
посадовими та службовими особами органів державної влади (очікує
розгляду).

3

Протидіяти політичній
корупції – купівлі
народних депутатів.

+

-

+

В

Жоден депутат, обраний від Свободи, не долучився до парламентської
більшості до подій Євромайдану. Депутати-націоналісти влаштували публічну
акцію проти перших “тушок” - батька та сина Табалових

4

Ухвалити закон про
імпічмент Президента
України.

+

+

+

НВ

Законопроект № 2220 про порядок імпічменту Президента — вручено
подання комітету щодо відхилення.

5

Висловити недовіру та
відправити у відставку
Уряд Азарова-ТігіпкаТабачніка у повному
складі.

+

+

+

В

ВО «Свобода»

Проект про недовіру урядові не отримав потрібної кількості голосів.
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

6

Провести люстрацію –
докорінне очищення –
влади.

+

+

+

ЧВ

Проект № 4570 про проведення люстрації в Україні (Тягнибок, Осуховський)
знято з розгляду.
Проект № 4359а про очищення влади (Свобода спільно з Ударом і Батьківщиною). Підписаний Президентом.

7

Призначати на
звільнені після
люстрації вакансії
молодих фахівців,
випускників
українських вишів,
відібраних за
критеріями
патріотизму і
професіоналізму.

-

-

+

НВ

Критерій патріотизму виглядає достатньо сумнівно.

8

Запровадити в
кримінальному
законодавстві
принцип «що вища
державна посада, то
вищий рівень
відповідальності за
скоєний злочин».

+

+

+

НВ

Проект № 2577 щодо удосконалення окремих положень антикорупційного
законодавства.
Голосували за антикорупційні закони.

9

Встановити
пропорційну систему
виборів до
парламенту за
відкритими
виборчими списками.

+

-

+

НВ

Проект № 4906 (Мірошниченко) про запровадження пропорційної виборчої
системи (відхилено і знято з розгляду)
Проект № 4906-2 (Кошулинський, Сиротюк, Михальчишин) про голосування по
відкритим спискам (відхилено і знято з розгляду).

ВО «Свобода»
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Обіцянки партії
ВО «Свобода»

№

Реалізм Щирість

Послідовність

Статус

Примітка

10

Запровадити
голосування народних
депутатів за відбитком
пальця.

+

+

+

ЧВ

Подібний проект “Свободи” було відкликано. Законопроект № 2001
пропонував встановити голосування підняттям руки у випадку змін до Конституції — документ було повернуто суб'єкту ініціативи.
Турчинов у липні 2014 заявив про Систему для голосування "Рада-4" з
ідентифікацією особи народних депутатів і системою персонального голосування може, яка може бути встановлена в сесійній залі парламенту одразу
після зимових канікул.

11

Скасувати депутатську
недоторканність щодо
кримінальних та
економічних злочинів.

+

-

+

НВ

Законопроект відсутній.
Проект № 0977 (Томенко, Сас) про зняття недоторканності розкритикували, бо
він не знімає недоторканності з Президента та суддів.

12

Запровадити обрання
місцевих суддів
громадою строком на
5 років.

+

-

+

НВ

Пропонують внести подібні зміни у Конституцію

13

Забезпечити
територіальним
громадам право
відкликати депутатів
рад усіх рівнів, суддів
місцевих судів та
право висловити
недовіру голові
виконавчого комітету,
землевпорядникові й
керівникові відділу
внутрішніх справ
шляхом референдуму.

+

-

+

НВ

Подібна ініціатива відсутня.
Натомість проект №4544а пропонує Комітету ВР з питань верховенства права
та правосуддя надавати рекомендації за результатами розгляду питання щодо
звільнення суддів, обраних безстроково, та вноситиме це рішення на розгляд
ВР.

ВО «Свобода»
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ВО «Свобода»

№
14
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Ліквідувати обласні та
районні державні
адміністрації,
передати їхні
повноваження
виконкомам місцевих
рад.

Реалізм Щирість
+

-

Послідовність

Статус

Примітка

+

НВ

Подібна ініціатива відсутня.
Публічно заявляли про це , але конкретних ініціатив немає.
Заявили підтримку курсу децентралізації, але наголосили, що план децентралізації Порошенка створює нові ОДА під іншою назвою.

СВІТ (категорія, що об'єднує питання щодо зовнішньої політики України, питання геополітичної орієнтації
та характеру відносин з іншими країнами).
1

Скасувати зрадницькі
«Харківські угоди».

ВО «Свобода»

+

-

+

НВ

Законопроекту з подібною ініціативою не вистачило голосів.
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Кожному по обіцянці:
опіум для народу в передвиборній програмі КПУ
2014 рік був більш ніж важким для Комуністичної партії України. Спершу вона вилетіла з де-факто провладної
коаліції, поступившись правом «золотої акції» групам Єрємєєва та Хомутинніка. Комуністів не одноразово
виганяли з залу, а Петро Симоненко навіть кілька разів отримав на горіхи від свободівців. Нарешті, в серпні
фракція була розформована, а СБУ передали в прокуратуру докази причетності представників партії до
сепаратизму. При цьому наскрізним елементом невдач виступив тривалий ленінопад, що почався ще з грудня
2013-го. Ну і, врешті, до комунізму все так само далеко, як і 150 років тому.
Сьогодні, позбавлена своїх електоральних форпостів у Криму та на Донбасі, Комуністична партія України має
вкрай примарні шанси на повернення в Раду. Ймовірно, від партії, яка 20 років була одним з головних учасників
політичних процесів, а 70 років перед тим цю політику повністю визначала, вже невдовзі лишиться хіба привид,
що бродитиме іще Україною певний час, але вже не стане справжнім гравцем у політичній грі.
Так чому ж партія робітників та селян не змогла добитися від селян та робітників видимої підтримки? Чому
пенсіонери з короткою пам'яттю, а аж ніяк не пригноблений пролетаріат, став базою для комуністів? Порівняння програми партії та її діяльності у Верховній Раді протягом останніх двох років дає одну з можливих
відповідей на ці питання: комуністи не просто не виконали своєї програми, але й не спробували цього зробити.
Щодо більшості програмних пунктів прибічники ленінізму не запропонували жодного законопроекту, а самі ці
пункти програми, як показує аналіз, були гримучою сумішшю з шаленого популізму та економічних абсурдів, які
неможливо виконати на практиці разом.

Обіцянки і цяцянки
«Обіцяти не означає одружуватись», - десь так можна сформулювати ставлення парламентської фракції комуністів до виконання своєї передвиборної програми 2012. Значно більше уваги партія приділяла словесному
захисту пам'ятників Леніну, аніж роботі над своїми обіцянками.
Фундація «Відкрите суспільство» ретельно проаналізувала програму Комуністичної партії України та її зв'язок з
усіма поданими комуністами законопроектами. Результати невтішні. Із 63-ох обіцянок, які можна знайти у
програмі, лише стосовно 25-ти були здійснені бодай спроби реалізації через подання відповідних законів. З них
частково виконаними можна вважати 6 обіцянок, а повністю виконаними – жодної. Таким чином, рівень
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щирості передвиборних обіцянок складає 40% (якщо за щирість вважати законодавчу спробу виконати
передвиборну обіцянку), а рівень реальної результативності – 0%.
Рівень щирості у сфері бюджетної політики та фінансів склав 46%, у соціальній сфері – 43%, у сфері державних
реформ -10% і 65 % у сфері міжнародної політики. Із 6-и частково виконаних обіцянок 3 припадає на соціальну
сферу, 2 – на сферу міжнародної політики і 1 на сферу бюджетної політики та фінансів. У сфері державних реформ жодну з 10 обіцянок не можна вважати виконаною навіть частково.
Цікавою особливістю передвиборної програми КПУ виявилась схильність обіцяти те, що вже виконано.
Наприклад, комуністи обіцяли конституційне підтвердження права народу на володіння природними
ресурсами та землею та надання громадянам безкоштовної медичної допомоги. Проте на формальному рівні
ці норми є в конституції ще з 1996 року. Схожим чином комуністи обіцяють закріплення нейтрального та
позаблокового статусу України та заборону купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.
Проте ці обіцянки були виконані ще попереднім скликанням Верховної Ради.
Варто додати, що 25 спроб виконання передвиборних обіцянок, які були зафіксовані, часто можна назвати
такими лише з суттєвою натяжкою. Наприклад, вслід обіцянці забезпечити контроль за якістю продуктів
харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг був поданий лише один законопроект про якість
молочних продуктів. Якість решти товарів та послуг комуністів, вочевидь, влаштовувала. Такий вибірковий
підхід до трактування власної програми був в цілому притаманний для фракції КПУ за весь час перебування у
Раді.

Ціна обіцянок
З одного боку, кричущу бездіяльність у залі Ради пробачати не можна. З іншого, вчитавшись у програму КПУ,
депутатів можна зрозуміти – добра половина з наданих обіцянок або не можна реалізувати взагалі, або можна
здійснити ціною повного обвалу економіки країни. Ідеї комуністів за умов реалізації коштуватимуть економіці
десятки, якщо не сотні мільярдів доларів.
Варто торкнутися тільки кількох показових прикладів. Наприклад, у своїй програмі комуністи обіцяють
спрямувати на розвиток села не менше ніж 7% від ВВП. Це феноменальна сума. Для порівняння, у 2013 році
витрати на сільське господарство склали 0,5% від ВВП. Спрямувати 7% ВВП на розвиток села означало б пере
спрямувати з інших статей бюджету близько 100 мільярдів гривень, тобто, близько 15% усіх доходів
держбюджету за 2013 рік.
Аналогічно на освіту комуністи пропонували збільшити асигнування до 10% ВПП, що означало би +40 мільярдів
гривень витрат для державного бюджету. Всього два цих пункти програми, за умов виконання, збільшили б вит-
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рати держбюджету більш ніж на 20%. Що неможливо не лише за умов падіння економіки, але й за умов найоптимістичнішого сценарію.
Часто у програмі комуністів зустрічається і обіцянка або повернути щось у державну власність, або наново
відтворити вже втрачене. Так, КПУ обіцяє повернути у власність держави усі об'єкти ЖКГ, усі підприємства
базових секторів економіки, збільшити кількість бібліотек та закладів культури, а також повністю відновити
державну мережу крамниць та аптек. З цього переліку, лише пере купівля раніше проданих підприємств
базових секторів економіки, за оцінками експертів, обійдеться країні в додаткових 700-800 мільярдів гривень,
або 110-120% від усіх доходів держбюджету за 2013 рік.
Не забуває КПУ і про стандартні для партій-популістів обіцянки відновлення повноцінного будівництва та
видачі соціального житла, і повернення усіх заощаджень вкладникам радянського Ощадбанку. За найскромнішими підрахунками, ці два програмних з пункти будуть коштувати знову більш ніж 100 мільярдів гривень.
В цілому ж, програма комуністів де-факто пропонує збільшити витрати держбюджету на кілька сотень відсотків
– очевидно непідйомна для економіки задача навіть для проміжку в десяток років. З 63 виборчих обіцянок 61
передбачає збільшення витрат держбюджету.
Чи це означає, що депутати від КПУ не уміють зводити дебет з кредитом і не розуміють, що їх передвиборча
програма не може бути реалізованою? Вряд чи. Можливо, тримають своїх виборців за дурнів, які якщо й читатимуть програму, то не зрозуміють, що вона означає на практиці? На жаль, друга версія виглядає реалістичнішою.
Як свідчать передвиборні соцопитування, КПУ вже за кілька місяців має усі шанси стати такою ж частиною
історії, як Прогресивно-Соціалістична партія Вітренко чи Народно-Демократична партія Пустовойтенка. Відхід
ще недавно надпотужної партії стане закономірним не лише в контексті прощання з радянським минулим, але
й в процесі оновлення та очищення української політики від найгірших проявів популізму та пристосуванства.
У своєму цинізмі та зневазі до виборця сучасним комуністам вдалося далеко переплюнути своїх не надто
моральних попередників з Компартії УРСР. Симоненківці десятки років на словах воювали з олігархами, але
систематично голосували разом з останніми. Вони закликали до єднання з Росією, але відпочивали та навчали
власних дітей у Європі. Врешті решт, з програми в програму повторювали все ті ж самі нереалістичні
передвиборні обіцянки, здебільшого навіть не думаючи над їх виконанням.
Погодьтесь, важко уявити, щоб Ленін у 1917-му році об'їхав усі міста Росії, в кожному з них обіцяючи взяти
Зимовий палац і встановити владу Рад, а у жовтні поїхав відпочивати у Барселону, вдаючи, що не пам'ятає ні про
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яку революцію. Тож чи то комуністи уже не ті, чи то до самого комунізму Комуністична партія України має таке ж
відношення, як футбольні легіонери до римських легіонів.
62 із 63 компартійних обіцянок є додатковими навантаженнями на бюджет країни. Загальний баланс
обіцянок - «мінус» 2400 млрд грн, які потрібно відшукати в державному бюджеті.

ВВП Китаю, найуспішнішої економіки світу, яка є глобальним «локомотивом», щороку зростає приблизно на
10% на рік.
2013 року зростання ВВП України не відбулося (а це означає 0% мовою цифр).
Експерти Фундації «Відкрите суспільство» підрахували баланс вартості запровадження усіх обіцянок КПУ,
викладених в їх передвиборчій програмі 2012 року.
Їх загальний баланс склав «мінус» 2400 млрд грн, які потрібно відшукати в державному бюджеті. А для цього Україна мала б збільшити обсяг державних витрат принаймні на 600% (із 400 до 2800 млрд грн.)
62 із 63 компартійних обіцянок є додатковими витратами бюджету. Але ж бюджет не є бездонним! Де можна
взяти додаткові кошти?
Єдина обіцянка, що могла б акумулювати додаткові надходження до державної скарбниці, являє собою
оподаткування 200 млрд офшорних доларів США. Але сьогодні її здійснення важко уявити. За рівнем перенасичення популістськими гаслами передвиборча програма КПУ «зашкалює», демонструючи непрофесіоналізм і низький кваліфікаційний рівень компартійних аналітиків.
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Обіцянки КПУ

Примітка

ГРОШІ (категорія, що об'єднує питання бюджету, фінансів, промисловості, підприємництва —
все, що стосується господарської та економічної діяльності в Україні);
1

Конституційне підтвердження права народу
на володіння природними ресурсами,
землею, виробничими активами.
Закріплення за державою права на їхнє
використання в інтересах суспільства.

2

Повернення у державну власність
підприємств базових секторів економіки.

3

+

Формально подібні положення закріплені у Конституції України.

-852

Вартість основних засобів промисловості наприкінці 2010 року становила1065,27
млрд грн. Оскільки частка базових секторів становить приблизно 80% загальної
вартості реалізованої продукції, то їх вартість основних засобів промисловості
можна оцінити в 852 млрд грн.

Забезпечення розвитку наукомістких
секторів і виробництв. Частка продукції
машинобудування в структурі ВВП має
становити не менше 30%, частка
наукомісткої продукції – не менше 15%.

+

Законопроекти №1044 та №1045 про державну підтримку наукоємних виробництв.
Законопроект №1091 щодо переведення економіки України на інноваційну модель розвитку, встановлення нової субвенції місцевим бюджетам на виконання
інноваційних програм.

4

Заборона купівлі-продажу земель
сільськогосподарського призначення.

+

Мораторій на продаж землі було подовжено попереднім скликанням.

5

Зміцнення державних банків, які будуть
кредитувати промисловість і
сільгоспвиробника під низький процент.

-156

Залишки за кредитами становлять приблизно 780 млрд грн. Якщо державним банкам виділити 20% від даної суми, то обсяги пільгових кредитів дорівнюватимуть
156 млрд грн.

6

Державна підтримка виробництва
вітчизняних ліків, побутової техніки, одягу
та взуття

-25

Річні обсяги імпорту ліків, побутової техніки, одягу та взуття становлять, відповідно
3,0+
2,3+0,6+0,7 = 6,6 млрд дол. США. Державна підтримка виробництва цих товарів
повинна становити принаймні третину від цих обсягів, тобто 2,2 млрд дол. США або
25 млрд грн.
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Примітка

7

Забезпечення сталого зростання доходів
трудящих. Частка оплати праці в
собівартості продукції – не нижче 60%.

8

Державна монополія на виробництво і
реалізацію алкогольних та тютюнових
виробів.

-8,25

Вартість основних засобів промисловості наприкінці 2010 року становила 1065 ,27
млрд грн. Оскільки частка індустрії алкогольних та тютюнових виробів становить
приблизно 0,8% загальної вартості реалізованої продукції, то її вартість основних
засобів промисловості можна оцінити в 8,52 млрд грн.

9

Державна підтримка кооперативних
господарських об'єднань громадян,
насамперед – кооперативів селян.

-8,4

Згідно з умовами СОТ, обсяги державної підтримки сільського господарства
встановлено на рівні 700 млн дол. США.
Підтримка за принципом «зеленої» та «жовтої» скриньок могла б становити таку ж
суму.

10

Забезпечення щорічних інвестицій у
розвиток села не менше 7% ВВП.

-100

Обсяг ВВП-2013 дорівнював 1454 млрд грн.

11

Повне оподатковування офшорних
операцій, заборона офшорним компаніям
володіти акціями українських підприємств.

+480

В офшори виведено приблизно 200 млрд дол. США. Річний обсяг оподаткування
цієї суми за ставкою 20% дорівнюватиме 40 млрд дол. США або 480 млрд грн.

12

Перехід до системи прогресивного
оподатковування та введення податків на
споживання предметів розкоші

+

Проект №2343 щодо оподаткування предметів розкоші — надано для ознайомлення.

13

Посилення державного контролю над
ціноутворенням.

-1

У першій редакції держбюджету 2014 було передбачено виділення 1,5 млрд грн.
дотацій на послуги ЖКГ. У наступні редакції цю суму зменшено на 1 млрд грн

+

Подібних ініціатив подано не було.

ЛЮДИНА (широка категорія, що поєднує соціальні, гуманітарні, культурні, екологічні питання, —
все, що торкається якості життя громадян України);
1

Надання громадянам безкоштовної
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медичної допомоги.
2

Відродження державної мережі медичних
установ, насамперед – у малих містах та
територіях сільрад.

+

Проект №1061 щодо соціальних гарантій для медиків, що працюють у сільській
місцевості — повернуто на доопрацювання.

3

Забезпечення модернізації медичних
установ, передусім – пологових будинків та
дитячих лікарень.

+

Подібних ініціатив подано не було.

4

Забезпечення закупівлі та надання за
державний кошт ліків, критично необхідних
для збереження життя громадян України.

-12

Ринок ліків України в 2013 році становив 36 млрд грн. Якщо третина їх є критично
необхідними, то на їх закупівлі в державному бюджету слід передбачити
12млрд.грн

5

Збільшення державних витрат на
поліпшення умов життя людей з
обмеженими можливостями.

-2,6

В країні нараховується 2,6 млн з обмеженими можливостями. Збільшення
фінансування кожного з них в середньому на 1000 грн дорівнюватиме 2,6 млрд грн

6

Забезпечення контролю за якістю продуктів
харчування, товарів широкого вжитку та
медичних послуг.

+

Проект №2172 про якість молочних продуктів — прийнято в першому читанні.

7

Посилення відповідальності за екологічним
довкіллям.

+

Проект №2503 про охорону тваринного та рослинного світу — не прийнято.

8

Повернення до державної безкоштовної
дошкільної, середньої, професійнотехнічної та вищої освіти.

+

Проект №1047 про відновлення мережі дошкільних закладів. Проект №1057 щодо
вдосконалення підготовки фахівців робітничих спеціальностей.
Законопроект № 1092 щодо віднесення видатків на професійну-технічну освіту до
переліку захищених, тобто таких, які фінансуються із загального фонду бюджету
першочергово.

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Як працює твоя ПАРТІЯ: ВРУ VII скликання (грудень 2012 року – вересень 2014 року)

108

www.osf.org.ua

№

Фундація «Відкрите суспільство»

Вартість,
млрд грн

Обіцянки КПУ

9

Забезпечення належного фінансування
державних навчальних закладів. Щорічне
виділення на освіту 10% від ВВП.

10

Примітка

-40

Видатки на освіту в 2013 році становили 105 млрд грн, а 10% ВВП дорівнювали 145
млрд грн. Різниця 40 млрд грн.

Модернізація матеріальної бази
навчальних закладів державної форми
власності.

+

Законопроекти №1044 та №1045 про державну підтримку наукоємних виробництв.

11

Розширення державних замовлень на
фахівців виробничих професій

+

Проект № 1057 щодо вдосконалення підготовки фахівців робітничих спеціальностей.

12

Забезпечення гарантій першого робочого
місця для молодих фахівців та
безкоштовного підвищення кваліфікації і
перекваліфікації робочої сили.

+

Подібних ініціатив подано не було.

13

Впровадження системи матеріальної та
соціальної допомоги молодим педагогам,
особливо тим, які працюють у сільській
місцевості.

+

Проект № 1061 щодо соціальних гарантій для вчителів, що працюють у сільській
місцевості — повернуто на доопрацювання.

14

Розгортання масштабного будівництва
соціального житла.

-100

Щорічне будівництво 10 млн кв. м. соціального житла коштуватиме принаймні 10
млн кв. м. х 10000 грн/ кв. м. =100 млрд грн

15

Надання громадянам житла на правах
державної та комунальної оренди без
права приватизації, щоб виключити
можливість спекуляції.

+

Проект 3894 Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та
шляхи їх вирішення" (т равень)
Проект 3450/П Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до статті 127 Житлового кодексу Української РСР (щодо надання
спеціально пристосованим казармам статусу гуртожитків
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16

Встановлення орендної плати за житло на
рівні не вище 10% від прожиткового
мінімуму, передбачення додаткових
знижок для осіб, які користуються пільгами.

+

Подібних ініціатив подано не було.

17

Зобов'язання роботодавців забезпечувати
житлом своїх працівників.

+

Подібних ініціатив подано не було.

18

Повернення в державну власність об'єктів
ЖКГ. Встановлення тарифів державою
відповідно до єдиної тарифної сітки.

-1000

Загальна площа житлового фонду України становить приблизно 1 млрд кв. м .
Націоналізація вищезгаданого фонду становитиме принаймні 1000 млрд грн.

19

Видатки на комунальні послуги не повинні
перевищувати 10% доходів сім'ї.

+

Проект №1055 щодо запобіганню підвищенню цін на послуги ЖКГ — вручено
подання комітету про відхилення.

19/1 Посилення відповідальності за афери з
житлом.

Примітка

Подібних ініціатив подано не було.

20

Збільшення чисельності та рівня
фінансування державних культурних
установ, бібліотек, книжкових магазинів,
передусім – у малих містах та сільській
місцевості і підвищення рівня соціальної
захищеності їх працівників.

-3

Згідно з Законом «Про державний бюджет України на 2013 рік» міністерству
культури виділено 1,5 млрд грн. Подвоєння обсягів фінансування дорівнюватиме
3млрд грн

21

Відродження мережі державних
оздоровчих установ для дітей

+

Подібних ініціатив подано не було

22

Заборона пропаганди сексуальної
розбещеності, насильства, расизму,
ксенофобії та національної ворожнечі

+

Проект №1042 про посилення відповідальності за дискримінацію на расовому чи
етнічному ґрунті — вручено подання комітету про відхилення.
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23

Введення кримінальної відповідальності за
героїзацію осіб, які співробітничали з
нацистським режимом та тих, хто сьогодні
пропагує ці ідеї.

+

Проект №1041 про посилення відповідальності за руйнування пам'ятників героям
Другої Світової війни.
Проект №1060 про посилення відповідальності за заперечення чи виправдання
фашизму.
Проект 4038провідповідальності за заперечення чи виправдання злочинів
фашизму
Проект 4082 Закону про заборону неонацистської і неофашистської ідеології

24

Створення державних ефективних програм
щодо подолання алкоголізму, наркоманії й
СНІДу серед молоді.

-1,5

Загальна чисельність населення віком від 14 до 35 років становить 15 млн чоловік.
За умов витрат 100 грн на одну молоду людину щороку обсяги фінансування
подібних програм мали б становити 1,5 млрд грн

25

Підтримку канонічної Православної церкви
і віруючих інших конфесій.

+

КПУ опікується цим питанням на громадських заходах.

26

Надання через референдум російській мові
статусу другої державної.

+

Подібних ініціатив подано не було.

27

Розроблення нової концепції оборони, яка
буде відповідати сучасним вимогам.

+

Подібних ініціатив подано не було.

28

Забезпечення переозброєння армії
кращими вітчизняними зразками техніки.

-120

29

Забезпечення соціального захисту
військовослужбовців. Надання їм статусу
державного службовця.

+

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Примітка

Річна вартість утримання 100-тисячної армії в Європі дорівнює 10 млрд дол. США, з
яких не менше половини витрачається на переозброєння. Отже, річні видатки на
переозброєння 200-тисячного війська мали б становити 10 млрд дол. США =
120млрд грн
Подібних ініціатив подано не було.
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

Вартість,
млрд грн

Обіцянки КПУ

Примітка

30

Відтворення мережі державних та
комунальних підприємств роздрібної
торгівлі, послуг, аптек.

31

Щоквартальне індексування прожиткового
мінімуму, пенсій, зарплат, стипендій з
урахуванням реальної інфляції

+

Подібних ініціатив подано не було.

32

Встановлення заробітної плати працівникам
бюджетної сфери на рівні середньої по
промисловості. Надання медикам,
працівникам культури та освіти, які
працюють у державних установах, статусу
державних службовців.

+

Подібних ініціатив подано не було.

33

Збереження та розширення соціальних
пільг.

-1

Відповідно до Проекту №2194 передбачалось звільнення від оплати за житловокомунальні послуги і квартиру громадян, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, учасників війни, учасників бойових дій, інвалідів війни. Приблизна
вартість таких заходів
200 000 осіб х 12 міс. х 500 грн/міс. = 1000 млн грн

34

Забезпечення поваги та гідного життя
ветеранам

+

Проект №1063 мав би повернути попередні показники пенсійного віку — проект не
прийнято.
Проекти №1086 та 1087 про захист статусу ветеранів війни — обидва прийнято

35

Змушення приватного капіталу виконувати
соціальні зобов'язання (зарплати,
відпустки, умови праці робітників, пенсійне
страхування, дотримання екологічних
стандартів).

+

Проект №1063 мав би повернути попередні показники пенсійного віку — проект не
прийнято.
Проект №1046 про посилення контролю за дотримання бізнесом еко-стандартів.
Проект4063-1Закону про внесення змін до Закону України "Про загаль-

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

-12

Загальна площа підприємств роздрібної торгівлі оцінюється в 5 млн кв.м.
Вартість націоналізації цієї площі дорівнюватиме принаймні 5 млн кв.м. х 200 дол.
США х 12 грн/дол. = 12 млрд грн
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№

Фундація «Відкрите суспільство»

Вартість,
млрд грн

Обіцянки КПУ

Примітка
нообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу та умов
виходу на пенсію, призначення та її виплати за минулий час)

35/1 Скасування підвищення пенсійного віку.
36

Повернення трудових заощаджень.

37

Конституційне гарантування
першочергового фінансування соціальних
видатків.

Подібних ініціатив подано не було.
-120
+

Подібних ініціатив подано не було
Проекти №1086 та 1087 про захист статусу ветеранів війни (першочергові видатки
на санаторно-курортне лікування) — обидва прийнято.

ДЕРЖАВА (категорія, що охоплює питання державного будівництва, системи права, судової реформи, боротьби з корупцією,
а також включає сферу державного будівництва та установчих повноважень Верховної Ради України);
1

Законодавче закріплення проведення
референдумів у вирішенні важливих
суспільних питань.

+

Подібних ініціатив подано не було.

2

Надання профспілкам права законодавчої
ініціативи.

+

Подібних ініціатив подано не було.

3

Введення виборності суддів.

+

Подібних ініціатив подано не було.

4

Заборона приватизації державних
підприємств. Введення відповідальності за
доведення їх до банкрутства.

+

Подібних ініціатив подано не було.

5

Ліквідація статусу недоторканості для
представників влади.

+

Подібних ініціатив подано не було.

6

Жорстке покарання за зловживання
владою.

+

Подібних ініціатив подано не було.

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
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Вартість,
млрд грн

Обіцянки КПУ

№

Примітка

7

Скорочення видатків на утримання
керівних осіб.

-2

Видатки на утримання Адміністрації Президента, Державного управління
справами, Секретаріату Кабінету Міністрів становлять 2,4 млрд грн. Видатки на
утримання керівних осіб інших міністерств і відомств становлять приблизно вдвічі
більшу суму. Припускаємо скорочення видатків на третину

8

Прийняття Закону, який унеможливить
сімейственість і клановість кадрів.

+

Подібних ініціатив подано не було.

9

Розширення повноважень Рахункової
палати.

+

Подібний законопроект подали регіонали.

10

Перехід до формування Державного
бюджету “знизу”.

+

Проект №2611 щодо збільшення відрахувань до місцевих бюджетів за
користування надрами у регіонах де впроваджується експеримент з
реформування системи охорони здоров'я (у співавторстві з Партією регіонів).

СВІТ (категорія, що об'єднує питання щодо зовнішньої політики України, питання геополітичної орієнтації
та характеру відносин з іншими країнами).
1

Пріоритет зовнішньої політики – вступ до
Митного союзу, Єдиного економічного
простору, Євразійського економічного
союзу.

+

КПУ у риториці регулярно підтримують цю ідею, 31 травня Київ підписав
меморандум про співпрацю з Євразійською економічною комісією — органом ТС.
Комуністи планують організувати референдум щодо вступу до ТС.

2

Припинення співробітництва із МВФ.
Перегляд всіх нерівноправних міжнародних
договорів, у першу чергу – в рамках СОТ.

+

Подібних ініціатив подано не було.

3

Конституційне закріплення нейтрального та
позаблокового статусу України.

+

Нейтральна 8-мільйонна Швейцарія витратила в 2013 році 5,4 млрд дол. США на
оборону, або 700 дол. США на душу населення. Для забезпечення нейтрального
статусу України на рівні Швейцарії потрібно витрачати щороку 700 дол. США х 12
грн/lдол Х 45 млн осіб = 378 000 млн грн

РАЗОМ
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