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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Ми раді представити вам результати діяльності народних депутатів
4"го скликання протягом роботи 4"5 сесії (вересень 2003 року " ли"
пень 2004 року).
Пройшло вже більше половини терміну каденції депутатів Верхов"
ної Ради України поточного скликання. Це достатній період для
того, щоб проаналізувати, наскільки народні депутати, обрані у
мажоритарних округах та за партійними списками політичних
партій і виборчих блоків, виконують свої передвиборчі обіцянки та
реалізують програмні засади партій та блоків, під знаменами яких
вони йшли до Верховної Ради.
На сторінках цього видання аналітики Фундації "Відкрите
суспільство" проаналізували кількісні та якісні параметри зако"
нодавчої роботи народних депутатів України та фракцій Верхов"
ної Ради.
На основі якісних показників сформовані рейтинги активності де"
путатів"мажоритарників у розрізі регіонів та рейтинги активності
депутатських фракцій та груп.
Об'єктивні показники дозволять читачеві переконатися, наскільки
активно та відповідально працюють у стінах Верховної Ради їхні
обранці.
Адже не за горами той час, коли політичні партії та блоки знову
апелюватимуть до народу, шукаючи нашої підтримки на наступних
виборах.
Сподіваємося, що наше видання сприятиме підвищенню грома"
дянської активності виборців та відповідальності представницько"
го органу влади перед суспільством.

З повагою Леся Шевченко,
директор "Фундації "Відкрите суспільство"
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Робота депутатських фракцій та груп
протягом п'ятої сесії Верховної
Ради IV скликання
лютий – липень 2004 року
Боброва Аліна,
аналітик Фундації
"Відкрите суспільство"

В

ажливими суб'єктами парламентської діяльності є депутатські фракції та групи,
які об'єднують народних депутатів за ознакою партійної належності або
спільності політичних поглядів. Депутатські фракції та групи беруть активну участь у
формуванні керівного складу Верховної Ради України, визначенні порядку денного
засідань Парламенту та вирішенні інших питань організації роботи єдиного законо&
давчого органу влади. Саме тому належність депутата до певної фракції (групи) дає
йому більше можливостей впливати на парламентське життя.
На кінець липня 2004 року в парламенті наявні 9 депутатських фракцій та 3 депу&
татські групи. Слід зазначити, що протягом роботи п'ятої сесії Верховної Ради України
IV скликання чисельність депутатських утворень не була однаковою. Депутати неод&
норазово змінювали свою фракційну приналежність. Так, розпалася фракція партій
ППУ та "Трудова Україна". Депутати&трудовики майже одразу утворили власну
фракцію. Що ж стосується членів Партії промисловців та підприємців України, то вони
із депутатами з фракції НДП, що знаходилася на межі розвалу, сформували спільне
депутатське утворення. Те саме стосується й груп "Демократичні ініціативи" та "Наро&
довладдя". Нарешті, з позафракційних депутатів, а також з представників депу&
татських фракцій та груп, що за певних причин припинили у них своє членство, утво&
рилося нове депутатське об'єднання "Центр". Два інших депутатських утворення
змінили свою назву: фракція Аграрної партії України додала в свою назву слово "на&
родної", а група "Народний вибір" перейменувалася на групу "Союз" (див. табл. "Чи&
сельність депутатських фракцій та груп у лютому&липні 2004 року").
Нагадаємо, що одним з напрямів аналізу роботи депутатських об'єднань у Вер&
ховній Раді України є дослідження роботи депутатів – членів кожної фракції (групи).
Таке дослідження передбачає вирахування загальної кількості виступів з місця та
трибуни, загальної кількості законодавчих ініціатив та депутатських запитів всіх депу&
татів, які входять до складу конкретної фракції чи групи. Це – загальні результати ро&
боти депутатів фракцій та груп.
Однак аналіз загальних результатів роботи членів фракцій та груп не є повним без
врахування кількості депутатів, які представляють кожне окреме депутатське
об'єднання. Тому й необхідні середні показники роботи народних депутатів. Аналіз
діяльності народних депутатів, членів фракцій та груп, за цими двома напрямами й
дає цілісну картину роботи депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України у
лютому&липні 2004 року.
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Депутатські фракції та групи у Верховній Раді

Загальні результати роботи фракцій та груп

П

ротягом роботи п'ятої сесії депутати фракцій та груп виступили 3569 разів з
місця та 2362 рази з трибуни. Найактивнішими були депутати фракції "Наша Ук&
раїна": 1453 виступи з місця і 790 – з трибуни. Це відповідно 40,7% та 33,4% від за&
гальної кількості виступів з місця та трибуни. Друге місце за кількістю виступів посідає
фракція комуністів, представники якої виступили 636 разів з місця та 576 разів з три&
буни – 17,8% та 24,4% відповідно. Треті – соціалісти: 448 і 251 виступ відповідно, що
складає 12,6% від загальної кількості виступів з місця та 10,6% від загальної кількості
виступів з трибуни.
Загальна кількість законодавчих ініціатив народних депутатів, членів фракцій та
груп, у лютому&липні 2004 року складає 2349. З них найбільше законопроектів вне&
сли депутати фракції "Наша Україна" – 716 законопроектів, що складає 30,5% від за&
гальної кількості внесених на розгляд Верховної Ради законопроектів, авторами чи
співавторами яких є народні депутати – представники певних депутатських утворень.
Друге та третє місця посіли депутати фракції комуністів та фракції "Регіони України".
На рахунку комуністів 316 законодавчих ініціатив (13,5%), а у депутатів фракції
"Регіони України" 234 законопроекти (10%).
Що ж стосується запитів, то всього упродовж п'ятої сесії було зроблено 2198 депу&
татських запитів. Першими за цим показником є представники фракції "Наша Україна",
на рахунку яких 785 запитів. Це складає 35,7% від загальної кількості запитів, зробле&
них за цей час депутатами фракцій та груп. Другі – депутати&комуністи – 546 запитів
(24,8%). Третє місце посідає фракція Блоку Юлії Тимошенко, представники якої зроби&
ли 2335 депутатських запитів, тобто 10,7% від загальної кількості запитів (див. табл.
"Загальні результати роботи депутатських фракцій та груп за лютий&липень 2004 року").

Чисельність депутатських фракцій та груп у лютому – липні 2004 року
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1.

Фракція "Наша Україна"

101

100

100

100

100

100

2.

Фракція "Регіони України"

67

68

66

63

62

63

3.

Фракція комуністів

59

59

59

59

59

59

4.

Фракція Соціал"демократичної партії України (о)

38

38

37

37

40

40

5.

Група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

"

"

"

30

30

30

6.

Фракція політичної партії "Трудова Україна"

"

"

29

29

29

29

7.

Фракція Народної аграрної партії України

16

16

16

16

21

21

8.

Фракція Соціалістичної партії України

20

20

20

20

20

20

9.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

19

19

19

19

19

19

14

14

13

15

17

17

"

"

"

17

17

17

10. Група "Союз"
11. Фракція НДП та ПППУ
12. Група "Центр"

"

"

17

19

14

17

13. Фракція партій ППУ та "Трудова Україна"

42

42

"

"

"

"

14. Група "Демократичні ініціативи"

19

16

17

"

"

"

15. Група "Народовладдя"

22

18

18

"

"

"

16. Фракція Народно"демократичної партії

14

14

14

"

"

"

Примітка. Специфіка цього дослідження полягає у тому, що разом із активністю фракцій та груп, які існують і донині у Парламенті, аналізується
робота депутатських утворень, що вже припинили своє існування. Це пов'язано з тим, що ці фракції та групи у межах розглядуваного періоду
функціонували досить тривалий період часу, а отже, зробили вагомий внесок у роботу Верховної Ради України IV скликання.
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Група "Союз"**

10.

11.

32
41

Група "Демократичні ініціативи" (до травня 2004 року)

Група "Народовладдя" (до травня 2004 року)

Фракція Народно8демократичної партії (до травня 2004 року)

14.

15.

16.

До 21.05.04 – група "Народний вибір"

До 15.06.04 – фракція Аграрної партії України

**

*

1,1

18

Фракція партій "ППУ та Трудова Україна" (до квітня 2004 року)

13.

ВСЬОГО:

0,9

36

Група "Центр"

12.

3569

34

0,3

11

Фракція НДП та ПППУ

100,0

0,5

1,0

1,0

1,9

8,9

68

317

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

9.

12,6

448

Фракція Соціалістичної партії України

7.

8.

Фракція політичної партії "Трудова Україна"

6.

1,1

38

2,0

Група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

5.

2,8

100

17,8

70

Фракція Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

4.

636

Фракція Народної аграрної партії України*

Фракція комуністів

3.

5,9

211

1,6

Фракція "Регіони України"

2.

40,7

%

1453

кількість

Виступи з місця

56

Фракція "Наша Україна"

1.

№

Депутатська фракція / група

2362

24

40

16

28

20

41
2349

1,0
100,0

69

48

0,7
1,7

64

46

47

1,2

0,8

1,6

1,7

41
38

163

9,3

220

47

146

81

78

1,4
2,3

99

2,1

154

316

234

716

кількість

100,0

1,7

2,9

2,0

2,7

2,0

2,0

2,0

6,9

6,2

3,4

3,3

4,2

6,6

13,5

10,0

30,5

%

Законодавчі
ініціативи

10,6

251

54

32

50

3,5

24,4

576
83

4,2

33,4

%

99

790

кількість

Виступи з трибуни

2198

22

45

11

28

23

17

13

235

153

45

86

39

56

546

94

785

кількість

100,0

1,0

2,0

0,5

1,3

1,0

0,8

0,6

10,7

7,0

2,0

3,9

1,8

2,5

24,8

4,3

35,7

%

Депутатські запити

Загальні результати роботи депутатських фракцій та груп за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Фракція політичної партії "Трудова Україна"

Фракція Народної аграрної партії України*

Фракція Соціалістичної партії України

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

Група "Союз"**

Фракція НДП та ПППУ

Група "Центр"

Фракція партій "ППУ та Трудова Україна" (до квітня 2004 року)

Група "Демократичні ініціативи" (до травня 2004 року)

Група "Народовладдя" (до травня 2004 року)

Фракція Народно8демократичної партії (до травня 2004 року)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

До 21.05.04 – група "Народний вибір"

Фракція Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

4.

До 15.06.04 – фракція Аграрної партії України

Фракція комуністів

3.

**

Фракція "Регіони України"

2.

*

Фракція "Наша Україна"

1.

№

Депутатська фракція / група

14

18

17

42

17

17

17

19

20

21

29

30

40

59

63

100

Чисельний
склад станом
на липень
2004 р.

2,9

1,8

1,1

0,8

2,1

0,6

4,0

16,7

22,4

3,3

1,9

1,3

2,5

10,8

3,3

14,5

Виступи
з місця

1,7

2,2

0,9

0,7

1,2

2,2

2,4

11,6

12,6

2,6

1,1

1,7

2,1

9,8

1,6

7,9

Виступи
з трибуни

2,9

3,8

2,8

1,5

2,7

2,8

2,8

8,6

7,3

3,9

2,7

3,3

3,9

5,4

3,7

7,2

10,0
6,6

0,8
1,0

5,4
10,3
9,1

2,5
1,6

3,7
0,6

0,7

7,4

49,3

12,4

1,4

50,0

11,9

8,7

7,6

7,7

2,1

3,0

1,3

9,9

35,3

9,3
1,4

10,1

37,5

Середній
бал

1,5

7,9

Законодавчі Депутатські
ініціативи
запити

Середні показники роботи депутатських фракцій та груп за лютий – липень 2004 року

Депутатські фракції та групи у Верховній Раді

Виступи з місця депутатів фракцій та груп
за лютий – липень 2004 року
40.7%
1.1%
0.9%
0.5%
1.0%
1.0%
0.3%
1.9%
8.9%
12.6%

“Наша Україна”
НДП
“Народовладдя”
“Демократичні ініціативи”
“ППУ та ТУ”
“Центр”
НДП та ПППУ
“Союз”
БЮТ
СПУ

2.0%
1.6%
1.1%
2.8%
17.8%
5.9%

НАПУ
“Трудова Україна”
“Дем. ініціативи Народовладдя”
СДПУ(о)
КПУ
“Регіони України”

Відсоток вказаний
від загальної
кількості виступів
з місця депутатів
фракцій та груп
за лютий!липень
2004 року
(3569 виступів)

Виступи з трибуни депутатів фракцій та груп
за лютий – липень 2004 року
33.4%
1.0%
1.7%
0.7%
1.2%
0.8%
1.6%
1.7%
9.3%
10.6%

“Наша Україна”
НДП
“Народовладдя”
“Демократичні ініціативи”
“ППУ та ТУ”
“Центр”
НДП та ПППУ
“Союз”
БЮТ
СПУ

2.3%
1.4%
2.1%
3.5%
24.4%
4.2%

НАПУ
“Трудова Україна”
“Дем.ініціативи Народовладдя”
СДПУ(о)
КПУ
“Регіони України”

Відсоток вказаний
від загальної
кількості виступів з
трибуни депутатів
фракцій та груп за
лютий!липень
2004 року
(2362 виступи)

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 9

Депутатські фракції та групи у Верховній Раді

Законодавчі ініціативи депутатів фракцій та груп
за лютий – липень 2004 року
30.5%
1.7%
2.9%
2.0%
2.7%
2.0%
2.0%
2.0%
6.9%

“Наша Україна”
НДП
“Народовладдя”
“Демократичні ініціативи”
“ППУ та ТУ”
“Центр”
НДП та ПППУ
“Союз”
БЮТ

6.2%

СПУ

3.4%
3.3%
4.2%
6.6%
13.5%
10.0%

НАПУ
“Трудова Україна”
“Дем. ініціативи Народовладдя”
СДПУ(о)
КПУ
“Регіони України”

Відсоток вказаний
від загальної кількості
законодавчих ініціатив
депутатів фракцій та
груп за лютий!липень
2004 року (2349 зако!
нодавчих ініціатив)

Запити депутатів фракцій та груп
за лютий – липень 2004 року
35.7%
1.0%
2.0%
0.5%
1.3%
1.0%
0.8%
0.6%
10.7%
4.3%

“Наша Україна”
НДП
“Народовладдя”
“Демократичні ініціативи”
“ППУ та ТУ”
“Центр”
НДП та ПППУ
“Союз”
БЮТ
“Регіони України”

7.0%
2.0%
3.9%
1.8%
2.5%
24.8%

СПУ
НАПУ
“Трудова Україна”
“Дем. ініціативи Народовладдя”
СДПУ(о)
КПУ

10
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Відсоток вказаний від
загальної кількості
запитів депутатів
фракцій та груп
за лютий!липень
2004 року
(2198 запитів)

Середні показники роботи депутатських фракцій
та груп за вересень 2003 року — липень 2004 року
“Наша Україна”
“Регіони України”
КПУ
СДПУ(о)
“Дем. ініціативи Народовладдя”
“Трудова Україна”
НАПУ
СПУ
БЮТ
“Союз”
НДП та ПППУ
“Центр”
“ППУ та ТУ”
“Демократичні ініціативи”
“Народовладдя”
НДП
0.0

депутатські запити

5.0

законодавчі ініціативи

10.0

15.0

виступи з трибуни

20.0

25.0

виступи з місця

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 11
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Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Фракція комуністів

Фракція Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Фракція політичної партії "Трудова Україна"

Фракція Народної аграрної партії України*

Фракція Соціалістичної партії України

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

Група "Союз"**

Фракція НДП та ПППУ

Група "Центр"

Фракція партій "ППУ та Трудова Україна" (до квітня 2004 року)

Група "Демократичні ініціативи" (до травня 2004 року)

Група "Народовладдя" (до травня 2004 року)

Фракція Народно8демократичної партії (до травня 2004 року)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

**

До 21.05.04 – група "Народний вибір"

До 15.06.04 – фракція Аграрної партії України

Фракція "Регіони України"

2.

*

Фракція "Наша Україна"

Депутатська фракція / група

1.

№

14
12

15
14

8

15

13

10

10

16

16
12

5

8

2

7

7

4

11

9

1

13

11

3

9

6

6

5
4

3

1

2

сер.

заг.

виступи
з місця

14

10

16

13

15

11

9

4

3

7

12

8

6

2

5

1

заг.

10

8

15

16

13

7

6

2

1

5

14

11

9

3

12

4

сер.

виступи
з трибуни

16

10

12

11

15

10

7

11

16

14

13

12

13
14

1

2

5

15

9

6

4

8

3

сер.

4

6

8

9

7

5

2

3

1

заг.

законодавчі
ініціативи

13

9

16

11

12

14

15

3

4

8

6

10

7

2

5

1

заг.

8

6

16

15

11

13

14

1

4

7

5

12

10

2

9

3

сер.

депутатські
запити

Місце у рейтингу за загальними результатами
та середніми показниками роботи
за параметрами:

12

9

15

11

13

14

10

3

4

7

8

8

6

2

5

1

10

6

15

16

13

14

8

2

1

5

11

12

9

4

7

3

за загаль8
за
ними ре8 середнім
зультатами
балом

Розподіл
за місцями

Рейтинг активності депутатських фракцій та груп у вересні 2003 року – липні 2004 року

X

VI

XIV

XII

XI

XIII

VII

II

II

V

VIII

IX

VI

III

IV

I

Місце

Депутатські фракції та групи у Верховній Раді

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ФРАКЦІЙ ТА ГРУП
лютий – липень 2004 року
(5 сесія IV скликання)

Результати роботи фракцій та груп

ФРАКЦІЯ "НАША УКРАЇНА"
Дата створення – 15.05.2002

Лідер – Ющенко В.А.

Зміна чисельності фракції "Наша Україна"
за лютий – липень 2004 року
104
103
101
100
99
98

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Результати роботи фракції "Наша Україна"
за лютий – липень 2004 року
Місяць

Чисельний
склад

Кількість виступів
місце

трибуна

Кількість
законодавчих
ініціатив

Кількість
депутатських
запитів

лютий

101

183

129

152

121

березень

100

431

245

184

187

квітень

100

333

78

130

123

травень

100

115

52

81

122

червень

100

325

255

134

208

липень

100

66

31

35

24

1453

790

716

785

ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції "Наша Україна"
за лютий – липень 2004 року
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

лютий
виступи з місця

14

березень

квітень

виступи з трибуни

травень

червень

законодавчі ініціативи

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

липень
депутатські запити

ФРАКЦІЯ "РЕГІОНИ УКРАЇНИ"
Дата створення – 20.06.2002

Лідери – Богатирьова Р.В., Пєхота В.Ю.

Зміна чисельності фракції "Регіони України"
за лютий – липень 2004 року
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Результати роботи фракції "Регіони України"
за лютий – липень 2004 року
Місяць

Чисельний
склад

Кількість виступів
місце

трибуна

Кількість
законодавчих
ініціатив

Кількість
депутатських
запитів

лютий

67

30

19

31

28

березень

68

59

28

59

27

квітень

66

19

6

39

10

травень

63

29

7

29

13

червень

62

69

37

57

14

липень

63

5

2

19

2

211

99

234

94

ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції "Регіони України"
за лютий – липень 2004 року
80
70
60
50
40
30
20
10
0

лютий
виступи з місця

березень

квітень

виступи з трибуни

травень

червень

законодавчі ініціативи

липень
депутатські запити

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 15

Результати роботи фракцій та груп

ФРАКЦІЯ КОМУНІСТІВ
Дата створення – 15.05.2002

Лідер – Симоненко П.М.

Зміна чисельності фракції комуністів
за лютий – липень 2004 року
62
61
60
59
58
57
56
55

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Результати роботи фракції комуністів
за лютий – липень 2004 року
Місяць

Чисельний
склад

Кількість виступів
місце

трибуна

Кількість
законодавчих
ініціатив

Кількість
депутатських
запитів

лютий

59

123

121

67

106

березень

59

139

136

53

124

квітень

59

85

46

70

90

травень

59

90

68

45

79

червень

59

180

187

55

135

липень

59

19

18

26

12

636

576

316

546

ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції комуністів
за лютий – липень 2004 року
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

лютий
виступи з місця

16

березень

квітень

виступи з трибуни

травень

червень

законодавчі ініціативи

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

липень
депутатські запити

ФРАКЦІЯ СОЦІАЛFДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНОЇ)
Дата створення – 15.05.2002

Лідер – Кравчук Л.М.

Зміна чисельності фракції СоціалFдемократичної партії
України (об'єднаної) за лютий – липень 2004 року
41
40
39
38
37
36
35

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Результати роботи фракції СоціалFдемократичної партії
України (об'єднаної) за лютий – липень 2004 року
Місяць

Чисельний
склад

Кількість виступів
місце

трибуна

Кількість
законодавчих
ініціатив

Кількість
депутатських
запитів

лютий

38

22

14

21

5

березень

38

28

31

39

23

квітень

37

20

5

25

9

травень

37

12

4

21

2

червень

40

16

27

38

15

липень

40

2

2

10

2

100

83

154

56

ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції СоціалFдемократичної
партії України (об'єднаної) за лютий – липень 2004 року
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

лютий
виступи з місця

березень

квітень

виступи з трибуни

травень

червень

законодавчі ініціативи

липень
депутатські запити
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Результати роботи фракцій та груп

ГРУПА "ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ НАРОДОВЛАДДЯ"
Дата створення – 14.05.2004

Лідери – Гавриш С.Б., Губський Б.В.

Зміна чисельного складу групи "Демократичні ініціативи
Народовладдя" за травень – липень 2004 року
35
30
25
20
15
10

травень

червень

липень

Результати роботи групи "Демократичні ініціативи Народовладдя"
за травень – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи групи "Демократичні
ініціативи Народовладдя" за травень – липень 2004 року
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Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

липень

депутатські запити

ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ТРУДОВА УКРАЇНА"
Дата створення – 21.04.2004

Лідер – Шаров І.Ф.

Зміна чисельності фракції політичної партії "Трудова Україна"
за квітень – липень 2004 року
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Результати роботи фракції політичної партії "Трудова Україна"
за квітень – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції політичної партії
"Трудова Україна" за квітень – липень 2004 року
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Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 19

Результати роботи фракцій та груп

ФРАКЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Дата створення – 20.06.2002

Лідер – Гладій М.В.

До 15.06.2004 ! фракція Аграрної партії України

Зміна чисельності фракції Народної аграрної партії України
за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи фракції Народної аграрної партії України
за лютий – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції Народної аграрної
партії України за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

липень
депутатські запити

ФРАКЦІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Дата створення – 15.05.2002

Лідер – Мороз О.О.

Зміна чисельності фракції Соціалістичної партії України
за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи фракції Соціалістичної партії України
за лютий – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції Соціалістичної
партії України за лютий – липень 2004 року
16
140
120
100
80
60
40
20
0

лютий
виступи з місця

березень

квітень

виступи з трибуни

травень

червень

законодавчі ініціативи

липень
депутатські запити

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 21

Результати роботи фракцій та груп

ФРАКЦІЯ БЛОКУ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
Дата створення – 15.05.2002

Лідер – Тимошенко Ю.В.

Зміна чисельності фракції Блоку Юлії Тимошенко
за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи фракції Блоку Юлії Тимошенко
за лютий – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції Блоку Юлії Тимошенко
за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року
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ГРУПА "СОЮЗ"
Дата створення – 05.07.2002

Лідер – Гапочка М.М.

До 21.05.2004 – група "Народний вибір"

Зміна чисельності групи "Союз"
за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи групи "Союз"
за лютий – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи групи "Союз"
за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи фракцій та груп

ФРАКЦІЯ НДП ТА ПППУ
Дата створення – 14.05.2004

Лідер – Пустовойтенко В.П.

Зміна чисельності фракції НДП та ПППУ
за травень – липень 2004 року
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Результати роботи фракції НДП та ПППУ
за травень – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції НДП та ПППУ
за травень – липень 2004 року
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ГРУПА "ЦЕНТР"
Дата створення – 22.04.2004

Зміна чисельності групи "Центр"
за квітень – липень 2004 року
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Результати роботи групи "Центр"
за квітень – липень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи групи "Центр"
за квітень – липень 2004 року
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Результати роботи фракцій та груп

ФРАКЦІЯ ПАРТІЙ ППУ ТА "ТРУДОВА УКРАЇНА"
Дата створення – 20.06.2002

Лідер – Шаров І.Ф.

Дата припинення функціонування – 21.04.2004

Зміна чисельності фракції партій ППУ та "Трудова Україна"
за лютий – березень 2004 року
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Результати роботи фракції партій ППУ та "Трудова Україна"
за лютий – березень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції партій ППУ
та "Трудова Україна" за лютий – березень 2004 року
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ГРУПА "ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Дата створення – 20.06.2002

Лідер – Гавриш С.Б.

Дата припинення функціонування – 14.05.2004

Зміна чисельного складу групи "Демократичні ініціативи"
за лютий – квітень 2004 року
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Результати роботи групи "Демократичні ініціативи"
за лютий – квітень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи групи "Демократичні ініціативи"
за лютий – квітень 2004 року
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Результати роботи фракцій та груп

ГРУПА "НАРОДОВЛАДДЯ"
Дата створення – 20.06.2002

Лідер – Губський Б.В.

Дата припинення функціонування – 14.05.2004

Зміна чисельного складу групи "Народовладдя"
за лютий – квітень 2004 року
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Результати роботи групи "Народовладдя"
за лютий – квітень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи групи "Народовладдя"
за лютий – квітень 2004 року
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ФРАКЦІЯ НАРОДНОFДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ
Дата створення – 20.06.2002

Лідер – Пустовойтенко В.П.

Дата припинення функціонування – 14.05.2004

Зміна чисельності фракції НародноFдемократичної партії
за лютий – квітень 2004 року
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Результати роботи фракції НародноFдемократичної партії
за лютий – квітень 2004 року
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ВСЬОГО:

Зміна кількісних показників роботи фракції НародноFдемократичної
партії за лютий – квітень 2004 року
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ДЕПУТАТІВМАЖОРИТАРНИКІВ
вересень – грудень 2003 року
лютий – липень 2004 року
(4,5 сесія IV скликання)

Результати роботи депутатівмажоритарників

Робота народних депутатів
Верховної Ради України,
обраних по мажоритарних округах
(вересень 2003 року – липень 2004 року)
Марініна Алла, аналітик,
Фундація "Відкрите суспільство"

З

акінчився рік роботи депутатів у Парламенті. Народні обранці пішли у відпустки,
а ми підіб'ємо підсумки їхньої діяльності. Наразі представляємо результати ро
боти депутатів, обраних по мажоритарних округах України, з вересня 2003 року до
липня 2004 року, тобто за дві сесії їхньої роботи у єдиному законодавчому органі.
Із 450 депутатів, які працюють у Верховній Раді України, 225 обрані по мажоритар
них округах. Відповідно у Парламенті представлені депутати 27 регіонів (24 областей,
міст Києва та Севастополя та Автономної Республіки Крим).
Роботу депутатівмажоритарників у Верховній Раді України традиційно ми
аналізуємо у двох напрямах. Поперше, у напрямі аналізу загальних результатів їх
роботи, що передбачає загальну кількість виступів з місця та трибуни, загальну
кількість законопроектів, яку внесли на розгляд Верховної Ради України депутати
мажоритарники, та загальну кількість депутатських запитів. Такий напрям, зокрема,
передбачає й з'ясування того, якою у цій загальній кількості за кожним параметром є
частка (відсоток) виступів з місця та трибуни, законопроектів та запитів депутатів кож
ного регіону.
Другий напрям – це вирахування середніх показників результатів роботи депу
татівмажоритарників. Це передбачає визначення кількості виступів, законопроектів
та запитів у середньому на одного депутата від регіону України від загальної кількості
виступів з місця та трибуни, внесених законопроектів та депутатських запитів, зроб
лених депутатамимажоритарниками певного регіону.
Аналіз діяльності народних депутатів, обраних по мажоритарних округах України, за
цими двома напрямами й дасть цілісну картину роботи депутатівмажоритарників у
Верховній Раді України за вересень 2003 року  липень 2004 року.

Загальні результати роботи

З

агальні результати роботи депутатів, обраних по мажоритарних округах, є такі.
Загалом упродовж року діяльності у Парламенті депутатимажоритарники вис
тупили 2203 рази з місця та 1257 разів з трибуни. За кількістю виступів лідирують де
путати м. Києва: на їхньому рахунку 20,6% від загальної кількості виступів з місця та
15% від загальної кількості виступів з трибуни.
Друге місце посіли депутати Львівщини – 12,4% виступів з місця та 17,2% від за
гальної кількості виступів з трибуни. Депутати, обрані по мажоритарних округах Іва
но Франківської області, мають у своєму активі майже 10% виступів з місця та 5,1%
виступів з трибуни – вони відповідно треті за цими показниками.
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Загальна кількість внесених на розгляд Верховної Ради законодавчих ініціатив де
путатамимажоритарниками дорівнює 2181. Лідерами за цим показником є депутати
м. Києва, Донецької та Хмельницької областей (12%, 8,8% та 8,4% від загальної
кількості внесених депутатамимажоритарниками законопроектів відповідно).
Що стосується депутатських запитів, то всього протягом минулого року депутата
ми, обраними по мажоритарних округах України, було зроблено 1198 запитів.
Найбільша частина депутатських запитів у депутатів від Львівської області – 13,3% від
загальної кількості запитів. Другі – депутати Київської області (9,1%), треті – депутати
Івано Франківщини (7,4%).
Таким чином, перше місце за наступними показниками загальних результатів
роботи посіли:
депутати міста Києва – за кількістю виступів та внесених законодавчих ініціатив;
депутати Львівської області – за кількістю депутатських запитів.

П'ятірка найактивніших регіонів згідно з результатами
роботи депутатівмажоритарників у Верховній Раді
України за вересень 2003 року – липень 2004 року
Розподіл за місцями:
№

Регіон

за загальними
результатами роботи

за середнім балом
діяльності

Місце

1.

м. Київ

1

2

1

2.

ІваноФранківська обл.

3

1

2

3.

Львівська обл.

2

3

3

4.

Херсонська обл.

6

4

4

5.

Запорізька обл.

4

6

4

Розглянувши роботу депутатівмажоритарників як представників певного регіону,
варто звернути увагу також на індивідуальну активність депутатів. Проаналізувавши ро
боту у Верховній Раді України 225 депутатів, обраних по мажоритарних округах, можна
виокремити трійку найактивніших депутатів за кількістю виступів, законодавчих ініціатив
та поданих запитів (див. Таблицю активності депутатівмажоритарників).
Визначивши найактивніших обранців, не залишимо поза увагою й депутатівмажо
ритарників, які протягом року роботи в стінах Парламенту жодного разу не виступали,
не вносили законодавчих ініціатив та не подавали депутатських запитів. Це народні де
путати Деркач Л.В., Дніпропетровська обл., в/о № 36; Сацюк В.М., Житомирська
обл., в/о № 64; Рябікін П.Б., Миколаївська обл., в/о № 131; Жеваго К.В., Полтавська
обл., в/о № 150; Каратуманов О.Ю., Харківська обл., в/о № 182; Тимошенко В.А.,
Черкаська обл., в/о № 197; Ярославський О.В., Чернігівська обл., в/о № 206.
Детальніше з результатами діяльності кожного депутатамажоритарника можна
ознайомитися на наступних сторінках видання (див. таблицю "Результати роботи
депутатiв Верховної Ради України, обраних по мажоритарних округах, за вересень
2003 року – липень 2004 року в розрізі регіонів").
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Таблиця активності депутатівмажоритарників
у Верховній Раді України
за вересень 2003 року – липень 2004 року
№

Народний депутат

Кількість
Виступи з місця

1.

Асадчев В.М.

м. Київ, в/о № 220

152

2.

Беспалий Б.Я.

м. Київ, в/о № 223

145

3.

Шкіль А.В.

Львівська область, в/о № 121

143

Виступи з трибуни
1.

Шкіль А.В.

Львівська область, в/о № 121

109

2.

Яворівський В.О.

Львівська область, в/о № 123

69

3.

Беспалий Б.Я.

м. Київ, в/о № 223

47

Законодавчі ініціативи депутатів
1.

Мойсик В.Р.

2.

Буряк С.В.

3.

Демьохін В.А.

Івано:Франківська область, в/о № 87

90

Хмельницька область, в/о № 193

83

Херсонська область, в/о № 184

75

Депутатські запити
1.

Манчуленко Г.М.

Чернівецька область, в/о № 203

56

2.

Развадовський В.Й.

Житомирська область, в/о № 69

46

3.

Рудковський Д.О.

Київська область, в/о № 91

45
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РЕЙТИНГ АКТИВНОСТІ
депутатівмажоритарників у розрізі регіонів,
які вони представляють,
за період з травня 2002 року до травня 2004 року
За загальними результатами роботи
№

регіон

За середніми показниками діяльності

кількість

№

регіон

показник

ВИСТУПИ З МІСЦЯ
1.

м. Київ

788

1.

м. Київ

65,7

2.

Львівська область

604

2.

ІваноФранківська область

56,3

3.

Донецька область

343

3.

Львівська область

50,3

4.

ІваноФранківська область

338

4.

Сумська область

33,0

5.

Запорізька область

279

5.

Херсонська область

32,6

ВИСТУПИ З ТРИБУНИ
1.

Львівська область

372

1.

Львівська область

31,0

2.

м. Київ

298

2.

м. Київ

24,8

3.

Запорізька область

152

3.

Херсонська область

24,2

4.

Донецька область

143

4.

ІваноФранківська область

17,7

5.

Херсонська область

121

5.

Запорізька область

16,9

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ
1.

м. Київ

413

1.

Херсонська область

49,8

2.

Донецька область

393

2.

ІваноФранківська область

42,0

3.

Харківська область

318

3.

Хмельницька область

41,3

4.

Хмельницька область

289

4.

м. Київ

34,4

5.

ІваноФранківська область

252

5.

Вінницька область

27,8

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ
1.

Львівська область

276

1.

Львівська область

23,0

2.

м. Київ

134

2.

Чернівецька область

17,8

3.

Київська область

123

3.

ІваноФранківська область

16,8

4.

ІваноФранківська область

101

4.

Житомирська область

16,7

5.

Житомирська область

100

5.

Закарпатська область

15,7
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РОЗПОДІЛ ЗА МІСЦЯМИ
регіонів України згідно з рейтингом їхньої активності
Рейтинг активності за
№

Регіон

загальними
результатами
роботи

середнім балом
діяльності

Місце

1.

АР Крим

15

21

XV

2.

Вінницька область

8

6

IV

3.

Волинська область

20

20

XVI

4.

Дніпропетровська область

10

23

XIII

5.

Донецька область

3

16

VI

6.

Житомирська область

18

17

XIV

7.

Закарпатська область

15

15

XI

8.

Запорізька область

5

5

III

9.

Івано:Франківська область

4

2

II

10.

Київська область

13

15

X

11.

Кіровоградська область

25

26

XX

12.

Луганська область

9

13

VII

13.

Львівська область

2

4

II

14.

Миколаївська область

23

25

XIX

15.

Одеська область

12

18

XI

16.

Полтавська область

11

12

VIII

17.

Рівненська область

19

11

XI

18.

Сумська область

14

8

VII

19.

Тернопільська область

21

22

XVII

20.

Харківська область

6

10

V

21.

Херсонська область

7

3

III

22.

Хмельницька область

17

9

IX

23.

Черкаська область

18

14

XII

24.

Чернівецька область

16

7

VIII

25.

Чернігівська область

22

24

XVIII

26.

м. Київ

1

1

I

27.

м. Севастополь

24

19

XVII
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39

215

6

Івано:Франківська область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

м. Київ

м. Севастополь

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ВСЬОГО:

150

9

Запорізька область

225

2

12

6

4

7

7

5

14

5

6

5

8

11

6

12

12

5

8

6

2203

13

454

11

71

53

28

65

63

8

84

38

77

51

24

273

135

3

21

36

16

Закарпатська область

6

8.

135

7.

23

17

6

97

Житомирська область

Дніпропетровська область

4.

5

8

6.

Волинська область

3.

37

кількість



0,6

1257

8

3
188

0,5

18

32

55

76

47

9

39

31

30

44

11

20,6

3,2

2,4

1,3

3,0

2,9

0,4

3,8

1,7

3,5

2,3

1,1

216

12,4

4
67

6,1

0,1

17

64

9,8
1,0

82

10

9

57

35

6

61

38

кількість



o,6

15,0

0,2

1,4

2,5

4,4

6,0

3,7

0,7

3,1

2,5

2,4

3,5

0,9

17,2

5,3

0,3

1,4

5,1

6,5

0,8

0,7

4,5

2,8

0,5

4,9

3,0

%

Виступи з трибуни

6,8

1,6

0,7

6,1

1,8

0,3

4,4

1,7

%

Виступи з місця

Донецька область

Вінницька область

2.

10

Кількість
депутатiв

5.

АР Крим

Регiон

1.

№

2181

16

262

30

29

50

184

127

180

11

31

27

89

55

21

82

76

24

59

149

83

40

40

192

98

23

121

82

кількість



0,7

12,0

1,4

1,3

1198

6

78

14

68

17

28
2,3

35

5,8

19

54

16

48

25

32

20

159

22

5

109

89

72

42

65

29

43

46

29

28

кількість



0,5

6,5

1,2

5,7

1,4

2,3

2,9

1,6

4,5

1,3

4,0

2,1

2,7

1,7

13,3

1,8

0,4

7,4
9,1

6,0

3,5

5,4

2,4

3,6

3,8

2,4

2,3

%

Депутатські запити

8,4

8,3

0,5

1,4

1,2

4,1

2,5

1,0

3,8

3,5

1,1

2,7

6,8

3,8

1,8

1,8

8,8

4,5

1,1

5,5

3,8

%

Законодавчі ініціативи

Загальні результати роботи народних депутатів, обраних по мажоритарних округах України,
за вересень 2003 року – липень 2004 року
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Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

м. Київ

м. Севастополь

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

У середньому на одного депутата регіону

6

Миколаївська область

14.

*

12

Львівська область

13.

13,0

5
7,6

8,0

21,8
6,5

2

4,0

15,7
37,8

12

7,3

7,1
5,0

4,5

4,6

3,0

6,5

21,5

81,8

9,6

46,6
2,3

21,7

2,4

42,2

60,6

22,2

16,4

28,4

28,8

27,6

16,5

12,6

60,9

25

7,2

25,7

86,1

43

21,4

21,7

18

12,7

16,2

38,4

18,5

Середній
бал

17,0

4,0

7,0

25,4
26,3
15,2
7,9

1,4

10,8

2,7

9,6

12,9

2,2

5,2

5,4

3,1

2,9

3,3

13,3

1,8

1,0

3,4

1,8

6,5

6,2

5,0
11,1

0,5

17,8

4,0
3,8

1,8

6

4

7

4,0

4,5

14
7

1,6

14,0

6
5

7,6

5

4,6
9,6

3,5

6,8

1,8

18,0

22,8
4,0

6,3

4,8

7,4

5,6

0,8

8,0

14,8
13,6

9,2

7,0

10,8

1,3

2,5

9,2

3,6

2,8

Депутатські
запити

24,8

6,7

6,7

8,3

5,8

4,6

15,1

8,2

Законодавчі
ініціативи

11,3

8

11

12

Луганська область

12.

0,6

5

2,1

2,6

8

Кіровоградська область

9,1
10,7

16,7

35,8

9

1,7

1,5

2,5

2,1

1,2

7,6

3,8

Виступи
з трибуни

6

6,0

6

2,7

6

Київська область

Закарпатська область

7.

5,9

23

11.

Житомирська область

6.

10.

Донецька область

5.

2,3

1,2

12,1

3,7

Виступи
з місця*

17

Запорізька область

Дніпропетровська область

4.

5

8

Івано:Франківська область

Волинська область

3.

8.

Вінницька область

2.

10

Кількість
депутатiв

9.

АР Крим

Регiон

1.

№

Середні показники роботи народних депутатів, обраних по мажоритарних округах України,
за вересень 2003 року – липень 2004 року

Результати роботи депутатівмажоритарників

Результати роботи народних депутатів України,
обраних по мажоритарних округах,
за вересень 2003 року  липень 2004 року
в розрізі регіонів
№
окр.

Прiзвище, iм'я, по батьковi

Виступи
з мiсця

Кть внесених Кількість
Виступи
законодавчих депутатських
з трибуни
запитів
ініціатив

АР КРИМ
1.

Воюш Володимир Дмитрович

1

5

7

2

2.

Миримський Лев Юлійович

3

0

13

0

3.

Іванов Сергій Анатолійович

8

3

2

3

4.

Раханський Анатолій Варфоломійович

10

7

9

12

5.

Мироненко Віктор Андрійович

12

20

6

3

6.

Горбатов Валерій Миронович

0

0

4

3

7.

Франчук Ігор Анатолійович

2

1

21

0

8.

Шкляр Володимир Борисович

0

2

12

1

9.

Євдокимов Валерій Олександрович

1

0

5

2

10.

Франчук Анатолій Романович

0

0

3

2

37

38

82

28

0

0

1

1

Всього:

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
11.

Антемюк Віктор Дмитрович

12.

Порошенко Петро Олексійович

26

25

49

1

13.

Катеринчук Микола Дмитрович

32

7

37

20

14.

Майстришин Володимир Якович

24

8

20

3

15.

Калетнік Григорій Миколайович

9

6

4

1

16.

Кальніченко Ігор Вікторович

1

3

1

0

17.

Сокирко Микола Васильович

5

7

5

1

Одайник Микола Миколайович

0

5

18.

Всього:

35.

97
61
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Слабенко Сергій Іванович
5
6
Бондарчук Сергій Васильович
0
0
Мартиненко Микола Володимирович
1
0
Бондар Володимир Налькович
0
0
Єремеєв Ігор Миронович
0
0
Всього:
6
6
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Клименко Анатолій Володимирович
0
0
Бичков Сергій Анатолійович
1
1
Пінчук Віктор Михайлович
0
0
Сергієнко Леонід Григорович
0
1
Веретенников Віктор Олександрович
8
2
Косьяненко Олександр Володимирович
0
0
Анісімов В'ячеслав Олександрович
10
5
Мовчан Володимир Петрович
2
2
Гуров Вадим Миколайович
6
10
Сміяненко Ігор Миколайович
2
0
Колісник Микола Дмитрович
3
1
Драчевський Віктор Васильович
3
1

36.

Деркач Леонід Васильович

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

0

0

4

2

121

29

5

23

3

1

7

2

2

13

6
23

7
46

5

2

16

5

0

1

4

1

3

0

3

1

1

9

6

1

12

5

2

0

0

1

4

10

0

0
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№
окр.

Прiзвище, iм'я, по батьковi

Виступи
з мiсця

Кть внесених Кількість
Виступи
законодавчих депутатських
з трибуни
запитів
ініціатив

37.

Касьянов Сергій Павлович

0

2

8

2

38.

Солошенко Микола Павлович

0

0

4

2

39.

Шевченко Олександр Олександрович

2

4

7

0

40.

Царьов Олег Анатолійович

2

6

23

3

Всього:

39

35

98

43

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
41.

Богатирьова Раїса Василівна

11

2

36

7

42.

Бахтеєва Тетяна Дмитрівна

0

0

12

0

43.

Звягільський Юхим Леонідович

0

3

1

0

44.

Ландик Валентин Іванович

9

0

3

0

45.

Рибак Володимир Васильович

3

0

3

0

46.

Клюєв Андрій Петрович

4

4

10

0

47.

Панасовський Олег Григорович

2

5

4

8

48.

Янковський Микола Андрійович

1

0

1

0

49.

Байсаров Леонід Володимирович

1

0

4

0

50.

Корсаков Олексій Якович

2

0

18

0

51.

Комар Микола Степанович

5

5

22

0

52.

Скудар Георгій Маркович

1

0

1

0

53.

Хомутиннік Віталій Юрійович

4

9

12

0

54.

Авраменко Володимир Федорович

3

0

0

0

55.

Матвієнков Сергій Анатолійович

51

17

24

1

56.

Колоніарі Олександр Петрович

14

0

3

4

57.

Шкіря Ігор Миколайович

0

0

4

0

58.

Лєщинський Олександр Олегович

2

0

5

0

59.

Турманов Віктор Іванович

2

2

7

1

60.

Зубанов Володимир Олександрович

1

1

6

7

61.

Васильєв Олександр Андрійович*

0

0

2

0

62.

Коновалюк Валерій Ілліч

17

7

11

0

63.

Слаута Віктор Андрійович

2

2

3

1

135

57

192

29

0

0

0

Всього:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
64.

Сацюк Володимир Миколайович

0

65.

Жебрівський Павло Іванович

4

6

18

9

66.

Матвієнко Павло Володимирович

2

2

4

3

67.

Савицький Валентин Вікторович

0

1

3

6

68.

Писаренко Анатолій Григорович

1

0

8

1

69.

Развадовський Віктор Йосипович

9

0

7

46

Всього:

16

9

40

65

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
70.

Ратушняк Сергій Миколайович

8

0

1

3

71.

Балога Віктор Іванович

1

1

3

17

72.

Гайдош Іштван Ференцович

4

0

7

9

73.

Кеменяш Олександр Михайлович

1

0

3

10

74.

Сятиня Михайло Лукович

12

2

9

2

75.

Климпуш Орест Дмитрович

10

7

17

1

Всього:

36

10

40

42

*

40

Дата прийняття депутатських повноважень: 18.03.2004 р.
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№
окр.

Прiзвище, iм'я, по батьковi

Виступи
з мiсця

Кть внесених Кількість
Виступи
законодавчих депутатських
з трибуни
запитів
ініціатив

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
76.

Сабашук Петро Павлович

0

6

1

4

77.

Артеменко Юрій Анатолійович

5

13

31

27

78.

Горлов Геннадій Васильович

3

0

3

2

79.

Сухий Ярослав Михайлович

68

31

15

8

80.

Бастрига Іван Михайлович

2

2

9

0

81.

Бронніков Володимир Костянтинович

12

9

6

10

82.

Хмельницький Василь Іванович

0

0

3

0

83.

Мороз Анатолій Миколайович

24

18

7

5

84.

Пеклушенко Олександр Миколайович

36

3

8

16

Всього:

150

82

83

72

12

12

ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
85.

Круць Микола Федорович

0

7

86.

Насалик Ігор Степанович

1

0

1

1

87.

Мойсик Володимир Романович

0

5

90

2

88.

Ткач Роман Володимирович

25

5

7

27

89.

Гірник Євген Олексійович

73

30

8

34

Зварич Роман Михайлович

116

17

31

13

Всього:

215

64

149

89

2

3

45

90.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
91.

Рудковський Дмитро Олександрович

0

92.

Бондаренко Григорій Іванович

0

5

5

13

93.

Сівкович Володимир Леонідович

2

1

5

3

94.

Засуха Тетяна Володимирівна

0

0

0

2

95.

Жовтяк Євген Дмитрович

11

1

8

19

96.

Осика Сергій Григорович

3

6

25

4

97.

Бойко Юрій Анатолійович

2

0

5

10

98.

Поліщук Кирило Ананійович

3

2

8

13

Всього:

21

17

59

109

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
99.

Антоньєва Ганна Петрівна

0

0

4

0

100.

Біловол Олександр Миколайович

1

0

10

0

101.

Поплавський Михайло Михайлович

2

0

1

2

102.

Бойко Віктор Олексійович

0

3

1

0

103.

Єдін Олександр Йосипович

0

1

8

3

3

4

24

5

Всього:

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
104.

Надрага Василь Іванович

107

44

20

9

105.

Мельников Микола Петрович

0

0

2

0

106.

Цкітішвілі Енвер Омарович

0

0

1

0

107.

Кириллов Віктор Дмитрович

0

1

10

0

108.

Кириченко Людмила Федорівна

3

3

9

2

109.

Сінченко Сергій Григорович

8

8

2

4

110.

Будаг'янц Микола Абрамович

7

0

0

0

111.

Астров:Шумілов Геннадій Костянтинович

0

1

6

4

112.

Іоффе Юлій Якович

3

0

1

1

113.

Гапочка Микола Михайлович

5

5

18

0

114.

Фоменко Катерина Олександрівна

1

5

6

2
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№
окр.
115.

Прiзвище, iм'я, по батьковi

Виступи
з мiсця

Тополов Віктор Семенович

Всього:

Кть внесених Кількість
Виступи
законодавчих депутатських
з трибуни
ініціатив
запитів

1

0

1

0

135

67

76

22

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
116.

Чорновіл Тарас В'ячеславович

22

7

8

7

117.

Качур Павло Степанович

4

1

5

6

118.

Стецьків Тарас Степанович

1

3

3

5

119.

Гудима Олександр Миколайович

3

4

4

16

120.

Тягнибок Олег Ярославович

16

8

6

31

121.

Шкіль Андрій Васильович

143

109

25

32

122.

Димінський Петро Петрович

0

0

1

2

123.

Яворівський Володимир Олександрович

65

69

5

41

124.

Писарчук Петро Іванович

2

0

0

0

125.

Олійник Петро Михайлович

2

3

10

8

126.

Гаврилюк Іван Ярославович

1

0

7

3

127.

Осташ Ігор Іванович

14

12

8

8

273

216

82

159

Всього:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
128.

Горбачов Віктор Сергійович

2

2

8

3

129.

Кузьмук Олександр Іванович

7

5

1

4

130.

Круглов Микола Петрович

4

2

7

0

131.

Рябікін Павло Борисович

0

0

0

0

132.

Акопян Валерій Григорович

3

0

1

1

133.

Козловський Анатолій Михайлович

8

2

4

12

Всього:

24

11

21

20

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
134.

Козаченко Олексій Олексійович

8

12

14

4

135.

Резнік Ігор Йосипович

0

2

8

6

136.

Кіссе Антон Іванович

0

0

0

0

137.

Павлюк Микола Пантелеймонович

3

0

1

7

138.

Шведенко Микола Миколайович

0

0

3

0

139.

Стребко Станіслав Кирилович

1

2

1

3

140.

Крук Юрій Борисович

5

8

4

4

**

141.

Плохой Ігор Іванович

0

0

0

5

142.

Мазуренко Володимир Іванович

1

1

2

1

143.

Клімов Леонід Михайлович

0

0

2

0

144.

Калінчук Василь Антонович

33

19

20

2

Всього:

51

44

55

32

0

1

0

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
145.

Кукоба Анатолій Тихонович

0

146.

Веревський Андрій Михайлович

2

0

2

0

147.

Гаврилюк Василь Васильович

54

15

13

4

148.

Салмін Олег Володимирович

2

1

0

0

149.

Руденко Геннадій Борисович

7

12

59

14

150.

Жеваго Костянтин Валентинович

0

0

0

0

151.

Лелюк Олексій Володимирович

0

0

0

0

**

Дата прийняття депутатських повноважень: 22.06.2004 р.

***

42

***

Дата прийняття депутатських повноважень: 01.07.2004 р.
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№
окр.
152.

153.
154.
155.
156.
157.

158.
159.
160.
161.
162.
163.

164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

183.
184.
185.
186.
187.

188.
189.

Прiзвище, iм'я, по батьковi
Карнаух Микола Васильович
Всього:

Виступи
з мiсця

Кть внесених Кількість
Виступи
законодавчих депутатських
з трибуни
ініціатив
запитів

12
77
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Ширко Юрій Володимирович
16
Сулковський Павло Гнатович
15
Цехмістренко Віталій Григорович
0
Абдуллін Олександр Рафкатович
0
Шершун Микола Харитонович
7
Всього:
38
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Лапін Євген Васильович
0
Царенко Олександр Михайлович
1
Нощенко Микола Петрович
33
Гінзбург Ольга Петрівна
47
Рішняк Іван Миколайович
1
Дашутін Григорій Петрович
2
Всього:
84
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Устенко Олександр Андрійович
0
Гуменюк Олег Іванович
0
Стойко Іван Михайлович
6
Тарасюк Ігор Григорович
1
Полянчич Михайло Михайлович
1
Всього:
8
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Ісаєв Леонід Олексійович
1
Косінов Станіслав Анатолійович
6
Святаш Дмитро Володимирович
8
Салигін Василь Вікторович
0
Гошовський Володимир Сергійович
0
Добкін Михайло Маркович
12
Фельдман Олександр Борисович
0
Бандурка Олександр Маркович
16
Гавриш Степан Богданович
17
Потапов Василь Іванович
0
Гладкіх Василь Іванович
3
Гіршфельд Анатолій Мусійович
0
Давидова Людмила Іванівна
0
Каратуманов Олег Юрійович
0
Всього:
63
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Беспалов Олег Павлович
0
Демьохін Володимир Анатолійович
14
Фіалковський Володимир Олександрович
0
Баграєв Микола Георгійович
0
Ніколаєнко Станіслав Миколайович
51
Всього:
65
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Лукашук Олег Григорович
1
Олуйко Віталій Миколайович
14

2
30

14
89

7
25

7
5
0
2
17
31

6
4
0
1
16
27

28
3
1
0
17
49

0
0
12
23
0
4

2
1
12
4
3
9

1
0
7
7
0
1

39

31

16

0
0
7
0
2
9

2
1
3
0
5
11

2
6
30
8
8
54

1
1
3
1
1
3
1
11
10
0
6
4
5
0
47

5
28
7
1
7
32
10
27
48
8
1
4
2
0
180

0
2
3
0
0
5
4
0
1
0
4
0
0
0
19

1

0

4

34

75

10

1

6

2

0

9

2

40

37

17

76

127

35

0

5

1

34

75

10
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№
окр.

Виступи
з мiсця

Прiзвище, iм'я, по батьковi

Кть внесених Кількість
Виступи
законодавчих депутатських
з трибуни
ініціатив
запитів

190.

Шпак Василь Федорович

0

1

3

1

191.

Чикал Адам Васильович

0

192.

Дубицький В'ячеслав Володимирович

0

0

1

0

1

11

1

193.

Буряк Сергій Васильович

3

9

83

4

194.

Нечипорук Володимир Павлович

10

10

6

11

Всього:

28

55

184

28

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
195.

Терещук Сергій Миколайович

5

15

8

0

196.

Губський Богдан Володимирович

8

8

25

1

197.

Тимошенко Віктор Анатолійович

0

0

0

0

198.

Челомбітко Ігор Васильович

1

0

0

4

199.

Кузьменко Петро Павлович

1

0

6

10

200.

Райков Борис Сергійович

0

2

0

1

201.

Шуфрич Нестор Іванович

38

7

11

1

Всього:

53

32

50

17

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
202.

Король Віктор Миколайович

3

1

10

9

203.

Манчуленко Георгій Манолійович

57

8

8

56

204.

Бауер Михайло Йозефович

10

1

4

2

205.

Каденюк Леонід Костянтинович

1

8

7

1

Всього:

71

18

29

68

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
206.

Ярославський Олександр Владленович

0

0

0

0

207.

Атрошенко Владислав Анатолійович

0

1

12

8

208.

Волков Олександр Михайлович

0

0

8

1

209.

Плющ Іван Степанович

5

1

3

2

210.

Шпиг Федір Іванович

0

0

3

1

Петров Олег Володимирович

6

1

4

2

Всього:

11

3

30

14

211.

м. КИЇВ
212.

Черновецький Леонід Михайлович

9

27

35

0

213.

Задорожній Олександр Вікторович

14

9

33

10

214.

Поліщук Микола Єфремович

7

28

37

12

215.

Мокроусов Анатолій Олексійович

0

0

3

0

216.

Терьохін Сергій Анатолійович

37

24

21

1

217.

Сташевський Станіслав Телісфорович

2

17

10

0

218.

Горбаль Василь Михайлович

6

0

9

0

219.

Бондаренко Володимир Дмитрович

52

8

28

6

220.

Асадчев Валерій Михайлович

152

19

29

14

221.

Лебедівський Валерій Анатолійович

19

1

8

4

222.

Оробець Юрій Миколайович

11

8

6

19

223.

Беспалий Борис Якович

145

47

43

12

454

188

262

78

Всього:

м. СЕВАСТОПОЛЬ
224.

Вернидубов Іван Васильович

7

6

7

3

225.

Заічко Віктор Олександрович

6

2

9

3

Всього:
ВСЬОГО:

44

13

8

16

6

2203

1257

2181

1198
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
УКРАЇНИ
лютий – липень 2004 року
(5 сесія IV скликання)

Теоретичні засади та методика
дослідження роботи
Леся Шевченко,
народних депутатів України
директор Фундації
"Відкрите суспільство"

П

ередусім варто зазначити, що для цілей аналізу автор виходила з такого ряду
основоположних принципів:

1. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Отже, всі повноваження
народних депутатів знаходяться у правовому полі, визначеному Конституцією та зако$
нами України.
2. Верховна Рада України є органом державної влади, тому до її повноважень за$
стосовується принцип, закріплений у статті 19 Конституції України: дозволено лише те,
що безпосередньо передбачено законодавством.
3. Незважаючи на багатогранність повноважень народних депутатів України, всі во$
ни знаходять своє відображення у формі тих чи інших офіційних документів, основними
видами яких є законопроекти, проекти постанов та депутатські запити.
Наступним важливим аспектом проведення аналізу є визначення його обсягу. Кон$
ституція України визначає форму, в якій відображаються повноваження Верховної Ради
України (стаття 85), Закон "Про статус народного депутата України" визначає повнова$
ження народного депутата, Регламент ВРУ окреслює порядок діяльності парламенту та
його посадових осіб.
Так, на основі статті 6 Закону України "Про статус народного депутата України" на$
родний депутат:
1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;
2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);
3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових
слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;
4) виконує доручення Верховної Ради України та її органів;
5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради України;
6) бере участь у парламентських слуханнях;
7) звертається із депутатським запитом або депутатським зверненням до Прези$
дента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до
керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, не$
залежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому цим законом
і законом про Регламент Верховної Ради України.
Тому для досягнення цілей цього дослідження будуть проаналізовані: при
сутність на пленарних засіданнях, виступи з місця та трибуни, законопроекти
(проекти законів, проекти кодексів) та проекти постанов.
У своєму дослідженні автор використовувала такі джерела:
1. Конституцію України.
2. Закон "Про статус народного депутата України".
3. Регламент ВРУ.
4. Інформацію про стан проходження законопроектів, зареєстрованих протягом
лютого$липня 2004 року.
5. Тексти окремих законопроектів України, зареєстрованих протягом лютого$липня
2004 року.
6. Стенограми виступів пленарних засідань за лютий – липень 2004 року.
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Вся інформація, використана для цілей дослідження, була отримана із бази "Інфор$
маційного управління та управління комп'ютеризованих систем Апарату управління
ВРУ" на сайті www.rada.gov.ua.

Законодавчі ініціативи

Е

фективність роботи народних депутатів у цьому дослідженні оцінена за бальною
шкалою, і так як групування, проведене авторами, містить неоднорідну сукупність
досліджуваних елементів (за походженням) та відібрані категорії різняться (за суттю):
група 1: механізм ініціювання законопроекту (особисто чи групою);
група 2: тематика законопроекту (спрямування законопроектів на регулювання тієї чи
іншої сфери суспільного життя);
група 3: експертний висновок;
група 4: прийняття законопроекту (в I, II, ІІІ читанні),
то в основу підрахунку балів покладено формулу "Коефіцієнта результативності
народного депутата" (Корнд):
Корнд = 0,3а +0,5б + 0,75в + 1,0г ,
де а – сукупний бал ініціювання;
б – сукупний бал тематики законопроектів;
в – сукупний бал висновку Науково$експертного управління ВРУ;
г – сукупний бал стадії прийняття законопроекту.
Коефіцієнти ранжирування
Для того щоб під час підрахунку загальної кількості балів врахувати не тільки кількість
законопроектів, а і якість їх подання та впровадження, введемо такі коефіцієнти:
0,3 – коефіцієнт ініціювання;
0,5 – коефіцієнт тематики законопроектів;
0,75 – коефіцієнт висновку;
1,0 – коефіцієнт прийняття.
Автор застосовує більші коефіцієнти відповідно до збільшення трудомісткості
діяльності щодо підготовки та представлення законопроекту в парламенті.
Під час дослідження законодавчих ініціатив використовувалась така таблиця:
Група 1: МЕХАНІЗМ ІНІЦІЮВАННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ
Ініційовані

Спрямування законопроектів

особисто групою право
1

2

3

екон.

галуз.
розв.

3

2

соц.п. гуман. п.
1

1

Прийняття
інші

І чит.

ІІ чит.

Підпис
законопр.
Президентом

1

5

10

15

бал

Позитивний висновок Науково/експертного управління ВРУ

2

Висновок Науково/експертного управління ВРУ із зауваженнями

1

Негативний висновок Науково/експертного управління ВРУ

0

Законопроект, внесений групою народних депутатів, фактично пройшов першу
стадію узгодження, народні депутати висловили свої зауваження ініціатору, звернули
увагу на юридичні, економічні, стилістичні неузгодженості та інше. Тому припускаємо,
що такий законопроект заслуговує на додатковий бал.
Статус

Бал

Законопроект, внесений особисто народним депутатом

1

Законопроект, внесений групою народних депутатів

2
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Результати роботи народних депутатів України
Група 2: ТЕМАТИКА ЗАКОНОПРОЕКТІВ
Внесені законопроекти пропонується розподілити за тематикою з урахуванням їх
впливу на розвиток суспільних відносин та задіяними під час розробки трудовими ре$
сурсами (експерти, юристи, інші). До уваги взято те, що різна тематика законопроектів
потребувала не тільки різного усвідомлення суспільної потреби в урегулюванні певних
відносин, а й наявності спеціальних знань щодо методів і способів найоптимальнішого
правового регулювання. Так, наприклад, враховуємо складність врегулювання привати$
заційних процесів, податкового законодавства, регулювання діяльності суб'єктів при$
родних монополій тощо.
Тематика законопроектів

Бал

а)

Правова політика

3

б)

Економічна політика

3

в)

Галузевий розвиток

2

г)
Соціальна політика
У випадку, якщо законопроекти містять фінансово/економічні механізми реалізації, вони
зараховуються до тематики економічна політика
д)
Гуманітарна політика
Ті, що базуються на загальнолюдських цінностях і не містять фінансово/економічного механізму
їх реалізації. У випадку, якщо вони міститимуть фінансово/економічні механізми реалізації, вони
зараховуються до тематики економічна політика
е)
Інші
Переважна більшість законопроектів має бути зарахована до попередніх тематик. У разі, якщо не буде
можливості зарахувати до тематик а), б), в), г), д) – вони не будуть носити загальносуспільного характеру

1

1

1

Група 3: ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Наступна група показників передбачає експертну оцінку змісту законопроектів.
Відповідно до Положення Верховної Ради України № 548 від 29.12.1997 р. про
порядок роботи з проектами законодавчих актів та матеріалів, що містять законодавчі
пропозиції, Науково$експертне управління Верховної Ради України приймає на розгляд
законопроекти із супровідними матеріалами для першої їх оцінки.
Науково$експертне управління Верховної Ради України надає незалежну економічну
та юридичну експертну оцінку законопроекту, визначає його відповідність Конституції та
іншим законам України. Робить узагальнюючий висновок щодо можливості прийняття
законопроекту за основу, необхідності його доопрацювання або відхилення.
Висновок Науково$експертного управління готується на кожний законопроект.
Лише в разі наявності висновку Науково$експертного управління законопроект може
розглядатись Головним комітетом Верховної Ради України та вноситись на розгляд на
сесійне засідання. Висновок Науково$експертного управління обов'язково додається до
подання Головного комітету і надається кожному депутату Верховної Ради України.
В поданні Головного комітету міститься узагальнюючий висновок Науково$експерт$
ного управління.
Під час оцінки законопроекту в методиці запропоновано, відповідно до висновку На$
уково$експертного управління, надати таку кількість балів:
Висновок
Позитивний висновок Науково/експертного управління ВРУ
Висновок Науково/експертного управління ВРУ можливо прийняти за основу з урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій
Негативний висновок Науково/експертного управління ВРУ
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Бал
2
1
0

Група 4: ПРОХОДЖЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ
На пленарному засіданні народний депутат готує доповідь за своїм законопроектом,
відповідає на запитання та узгоджує ставлення до законопроекту груп і фракцій. У разі
необхідності враховує певні зауваження і пропозиції по другому читанню.
Статус

Бал

Прийнятий законопроект у першому читанні

5

Прийнятий законопроект у другому читанні

10

Підписаний законопроект Президентом України

5

Підготовка законопроекту до другого читання є найбільш складним етапом у процесі
законотворчості. Комітет розглядає всі зауваження і пропозиції, що стосуються редакції
законопроекту, прийнятого у першому читанні. Відхилення, зауваження і пропозиції по$
винні бути мотивованими. За підсумками розгляду отриманих зауважень і пропозицій
складається порівняльна таблиця, яка розглядається на засіданні профільного комітету,
узгоджується з Юридичним управлінням секретаріату Верховної Ради України і вносить$
ся на голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України.
ВИСТУПИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
Автор дослідження розподілила всі виступи на декілька груп, присвоїла певну баль$
ну шкалу кожній з них та ввела коефіцієнт прийняття у:
у = 1,0 – якщо після виступу народного депутата законопроект був прийнятий;
у1 = 0,5 – якщо після виступу народного депутата законопроект не був прийнятий.
Виступи

Бал

Ініціативний виступ з місця

1

Ініціативний виступ з трибуни Верховної Ради

2

Депутат, який доповідав законопроект з трибуни від групи авторів

5

Депутат, який доповідав законопроект з трибуни під час другого читання

5

Виступ за дорученням комітету

5

Виступ за дорученням фракції/групи

5

Співдоповідач (ІІ читання) законопроекту, внесеного іншим суб'єктом законодавчої ініціативи
і прийнятого у першому читанні

5

Доповідач (ІІІ читання) чи співдоповідач (за пропозиціями Президента до законопроекту)

5

Доповідач з подолання "вето" за умови подолання "вето"

7

Під час дослідження виступів народних депутатів використовувалась така таблиця:
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього
виступів

1

за
особистою
ініціативою

2

І читання
доповідь

співдоповідь

5

5

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

10

5

7

за
дорученням
фракції

5

Викладену вище методику автор застосувала для дослідження роботи 450 депутатів
Верховної Ради України в період з лютого до липня 2004 року.
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Абдуллін Олександр Рафкатович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): партія "Демократичний союз"
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 156, Рівненська обл.
Кількість отриманих голосів: 34,9%

Передвиборча програма
Усяка передвиборча програма — це мрія, перенесена на папір. Але коли для одних ця
мрія — спосіб втечі від дійсності, то для інших — засіб спробувати змінити цю дійсність
на краще. Я завжди відносив себе до категорії останніх, вважав і вважаю себе людиною
діла, а тому готовий заявити вам, шановні виборці: в разі неналежного виконання мною
цієї програми навіть у перший рік свого депутатства я готовий не лише скласти з себе
повноваження вашого обранця, а й вибачитись перед кожним із вас. За те, що не вип$
равдав ваших надій.
Я — прихильник конкретних планів, але стиль передвиборчої програми вимагає від
кандидата й окреслення загальнодержавних проблем. Як учасник ліквідації аварії на
ЧАЕС я буду домагатися збереження пільг і виплати населенню ВСІХ грошових компен$
сацій, добиватися виконання Державної Програми та Законів, пов'язаних із цією катас$
трофою. Бо борги перед чорнобильцями — це сором для нації. Крім цього, мій обов'язок
— розробка та прийняття Закону України "Про соціальний захист населення, яке прожи$
ває в 30$ти км зоні РАЕС".
Біблія вчить — ми не повинні забувати тих, хто подарував нам життя і кому подарува$
ли життя ми. А тому робитиму все можливе, щоб через парламент забезпечити при$
стойну старість нашим батькам і достойне життя нашим дітям. Розмір пенсії повинен за$
лежати від стажу, розміру зарплати та складності умов праці. Ініціюватиму закон, щоб
пенсіонерам при виході на заслужений відпочинок "розморожували" їх заощадження, а
сама пенсія не була нижче прожиткового мінімуму.
Впевнений, держава повинна згадати і за юне покоління. Молоді громадяни України
повинні мати право на пільгові кредити для здобуття вищої освіти і будівництва житла.
Особливу увагу планую приділити інвалідам, ветеранам та багатодітним сім'ям. І пер$
шим кроком на цьому шляху стане створення мною Благодійного фонду, до якого змо$
же звернутися в разі життєвої скрути кожен виборець.
Без сумніву, Полісся, його працьовитий, совісний люд давно вже "дозрів" для серйоз$
них інвестицій. А це — нові робочі місця, додаткові надходження до бюджету. Моя за$
повітна мрія — посприяти відкриттю в регіоні міні$заводів по переробці дарів лісу.
Не терпить зволікання й організація в окрузі виробничих потужностей по переробці
сільськогосподарської продукції, розробці торфових родовищ. В моїх планах —
налагодження виробництва кускового торфу в Дубровицькому й Володимирецькому
районах, сприяння у переобладнанні котелень.
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Сприятиму розвитку сільгосппідприємств різних форм власності, наданню для їх
розвитку пільгових кредитів.
В числі невідкладних планів для себе ставлю питання забезпечення медустанов
округу обладнанням та каретами швидкої допомоги, будівництва доріг, відновлення
вуличного освітлення, поновлення та створення нових автобусних маршрутів, проблему
комп'ютеризації шкіл, допомогу в будівництві та реконструкції храмів та культових
споруд.
Пріоритетом для себе вважаю добудову четвертого енергоблоку на РАЕС та
газифікацію регіону — будівництво газопроводу Федорівка$Дубровиця, відгалуження
його до Зарічного і Володимирця.
Зауважу, що, обравши мене народним депутатом, ви, шановні виборці, отримаєте не
лише надійного захисника ваших конституційних прав, а й дасте старт вирішенню
багатьох задавнених проблем регіону.
Зокрема:
завершенню будівництва дитячої поліклініки, комплексу соціально$медичної ре$
абілітації дітей$інвалідів, житлового будинку та капітального ремонту медичної ча$
стини №3 та ЗОШ №6 в Кузнецовську;
завершенню спорудження спортивно$оздоровчого комплексу, окружної дороги та
проведенню капремонту райлікарні в Дубровиці, телефонізації с. Велюнь та спору$
дженню ЗОШ у с. Берестя;
реконструкції пологового та капремонту дитячого відділень Володимирецької
райлікарні, завершенню будівництва харчоблоку поліклініки в смт. Рафалівка, ство$
ренню культурно$освітнього комплексу в с. Мульчиці;
завершенню будівництва школи та реконструкції лазні в смт. Зарічне;
відкриттю будинку для людей похилого віку в с. Вичівка, придбанню стоматкабіне$
ту для Кухотськовільської лікарні;
реконструкції очисних споруд Рокитного, будівництву райлікарні, проведенню ка$
премонту Рокитнівського будинку культури, будівництву ЗОШ с. Глинне, проведен$
ню вуличних газових мереж у Рокитному, підведенню газу до Томашгороду.
Шановні виборці! Ця програма не віддзеркалює всіх проблем, які накопичились в
окрузі за останні роки. Тому вона відкрита для ваших доповнень і пропозицій так само,
як відкрите моє серце для кожного з вас. Переконаний, що спільно ми зможемо втілити
в життя будь$які плани і програми!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

11,25

1

3,25

Депутатські запити

0
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Авраменко Володимир Федорович
Особові дані
Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік машин і апаратів харчових виробництв
Попереднє місце роботи: голова ради директорів
торговельно$виробничої фірми "Полюс"
Обраний: в/о № 54, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 67,2%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
"МАКІЇВЧАНИ! ВІРТЕ КОНКРЕТНИМ СПРАВАМ!"
Я прийняв рішення йти до Верховної Ради, щоб відстоювати інтереси виборців мого
округу, нашої Макіївки — перш за все:
Спільно реалізовувати міські і регіональні програми, спрямовані на піднесення
економіки і поліпшення добробуту городян.
Рішуче боротися з безробіттям. Забезпечити створення в Макіївці тільки в поточ$
ному році мінімум 500 нових робочих місць.
Забезпечувати реальні права і реальні можливості для місцевого самоврядування.
Я — в одній команді із тими, хто йде в блоці "За Єдину Україну!". Ми — реальна си$
ла донецької солідарності, здатна на ділі забезпечити зміни на краще!
1.

ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ — КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ!

Для відродження і стабільного розвитку економіки необхідно:
Створювати нові, екологічно чисті підприємства, оснащені передовими техно$
логіями. Орієнтуватись на виробництво та експорт готової продукції, а не сировини.
Надавати всебічного сприяння ефективно працюючим підприємствам усіх форм
власності.
Відновлювати державне регулювання в базових галузях: вугільній і металургійній.
Не допустити закриття шахт, які не виробили свій ресурс, забезпечити розвиток і
технічне переоснащення вугледобувних підприємств.
Прийняти законодавство, яке стимулювало б розвиток і інвестиції у виробництво,
гарантувало б стабільні та посильні податки.
Пріоритетом у господарських зв'язках для України повинна бути Росія — наш най$
ближчий сусід і стратегічний партнер.
2.

ЛЮДЯМ — ДОБРОБУТ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ!

Для вирішення гострих соціальних проблем необхідно:
Підвищити зарплату — відповідно до рівня цін, а пенсії — відповідно до трудово$
го стажу, кваліфікацій, умов і характеру праці. Істотно підвищити пенсії трудівни$
кам із особливо важкими і небезпечними умовами праці, перш за все гірникам і
металургам.
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Створити на державному і на місцевому рівні систему соціальної турботи для
найбільш уразливих соціальних категорій — інвалідів, ветеранів, багатодітних і
неповних сімей.
Перевести оплату за житлово$комунальні послуги відповідно до якості послуг, що
надаються.
3. МОЛОДІ — НОВІ МОЖЛИВОСТІ!
Вже завтра в руках молодих людей опиниться доля країни. Щоб молодь змогла гідно
увійти до самостійного життя, необхідно:
Забезпечити умови для активної участі молоді в державному і громадському житті
шляхом створення і підтримки молодіжних громадських організацій, розвитку
молодіжної ініціативи в усіх сферах життя (у тому числі ділової активності).
Забезпечити молоді рівні можливості для одержання безкоштовної і якісної освіти,
у тому числі й вищої.
Сприяти працевлаштуванню молоді, створюючи молодіжні центри зайнятості і
клуби роботи, проводячи ярмарки вакансій. Гарантувати молодій людині право
першого робочого місця.
Допомогти молодим (особливо сім'ям із дітьми) у вирішенні житлових питань
через систему пільгового довгострокового кредитування.
Створити надійні правові гарантії і пільги для молодих підприємців.
4. НАЦІЇ — ДУХОВНІСТЬ І ЗДОРОВ'Я!
Суспільство тільки тоді має майбутнє, коли турбується про своє духовне і фізичне
здоров'я. Для цього необхідно:
Всебічно зберігати і розвивати систему освіти і виховання, прищеплювати
підростаючому поколінню повагу до минулого, бережливе ставлення до святинь,
любов до книги, жагу знань, прагнення до досконалості.
Турбуватися про здоров'я громадян, забезпечувати за рахунок бюджетних коштів
лікувальні заклади необхідними ліками і обладнанням.
Проводити активну екологічну політику. Оздоровлювати природу і міське
середовище.
***
Нам усім потрібна сильна, стабільна і багата Україна. Ми можемо створити і зміцнити
її тільки своїми власними зусиллями!
ВІРТЕ КОНКРЕТНИМ СПРАВАМ!
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Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

0

0
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Депутатські фракції та групи у Верховній Раді

Акопян Валерій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 132, Миколаївська обл.
Кількість отриманих голосів: 44,7%
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Дорогі жителі Миколаївщини, виборці — тепер вже мої земляки!
Звертаюсь до Вас із словами щирої вдячності за підтримку на виборах до Верховної
Ради України у 1998 році. Сподіваюсь на продовження спільної з Вами роботи в на$
ступні чотири роки.
Працюючи у парламенті й окрузі, завжди пам'ятав про відповідальність перед Вами
за свої зобов'язання. Розумію, що не всі наші спільні надії на краще справдились. Однак
переконаний, що прожите й пережите не було марним. Створена після президентських
виборів депутатська більшість прискорила роботу Верховної Ради по формуванню зако$
нодавчих передумов для позитивних змін. Працюючи у парламентському Комітеті з пи$
тань фінансів та банківської діяльності, я брав безпосередню участь у розробці пере$
важної більшості ухвалених законів і кодексів. Всі вони стосувались проблем, на
розв'язання яких була орієнтована моя передвиборна програма.
Прийнято Бюджетний, Земельний, Господарський, Карний, Сімейний та Цивільний
кодекси. Ухвалено закони щодо податкового, фінансового та іншого стимулювання
сільського господарства, малого й середнього підприємництва, встановлення судової
та іншої відповідальності керівників за своєчасність виплат громадянам заробітку і
соціальних коштів, упровадження загальнообов'язкового державного соціального та
медичного страхування, розвитку освіти й гарантій захищеності банківських вкладів на$
селення та інші. Як результат, почав зростати валовий внутрішній продукт. Серед продо$
вольчих товарів частка українських сягнула 92$95%. Скорочується зовнішній борг дер$
жави. Менш гострою стає ситуація з виплатою громадянам зароблених грошей, пенсій.
Однак названі та інші позитивні тенденції ще мало відчутні для більшості з нас. Не
вирішуються проблеми безробіття, високих цін на комунальні послуги, низьких зарплат
і пенсій, медичного обслуговування, освіти й культури, організації дозвілля дітей та мо$
лоді, боротьби з наркоманією…
Зобов'язуюсь продовжити відому Вам роботу по розв'язанню найбільш гострих
проблем округу. Робитиму й надалі все можливе по залученню коштів і матеріальних
ресурсів для допомоги школам, дошкільним і культурним та медичним закладам, дитя$
чим будинкам, організаціям і установам ветеранів, релігійним громадам, сприятиму га$
зифікації і водозабезпеченню населених пунктів. Працюватиму спільно з усіма Вами, з
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тими, кого Ви поважаєте і шануєте за чесну й відповідальну працю в структурах влади,
на виробництві, в сиcтемі охорони здоров'я, установах освіти та культури, військових
частинах і правоохоронних органах.
Серед першочергових завдань роботи у Верховній Раді будуть наступні:
виконання Вашої волі, висловленої на всеукраїнському референдумі, та
вирішення інших питань політичної реформи з метою забезпечення реальної
відповідальності влади перед виборцями, запобігання корупції, зняття проблеми
депутатської недоторканності і забезпечення рівності перед законом кожного і
всіх, розвитку місцевого самоврядування;
прийняття Податкового кодексу, за яким нижчі податки сплачуватимуть галузі
АПК, виробники продуктів харчування, ліків та інших товарів і послуг масового при$
значення, а також конкурентної на світовому ринку високотехнологічної продукції.
Вищі податкові ставки — для предметів розкошу;
ухвалення, вдосконалення та фінансове забезпечення і депутатський конт0
роль за обов'язковістю виконання законодавчих актів, покликаних гарантувати
доступність якісної освіти і медичних послуг, розвиток науки, культури і спорту,
охорону дитинства і підтримку сім'ї, соціальну захищеність громадян та виплату
пенсій з урахуванням трудового стажу і якості праці, пільгові кредити для будівниц$
тва житла, перехід до професійної армії і достойне забезпечення Збройних сил та
професії військового.
КРАЩИЙ ВИБІР — НАДІЙНІСТЬ !!!
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Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

0

0,9

0

0
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Депутатські запити

0

А

Александровська Алла Олександрівна
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 21
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

12

5

17,35

3

9,25

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

1

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0
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Алексєєв Ігор Вікторович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: магістр зовнішньої політики
Попереднє місце роботи: консул Дипломатичного представництва
України в Королівстві Данія
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 50
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

2

7,2

7

16,25

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

7

0

1

2

0

0

4

2

1

1

0

0

0
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Альошин Валерій Борисович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 52
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

4

19,95

4

20,25

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

1

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

0

2

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0
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Анастасієв Валентин Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1925
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$радіотелемеханік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 40
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

6,75

1

3

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0
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Андресюк Борис Павлович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 10
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

3

1

3,9

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0
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В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції
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Анісімов В'ячеслав Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: кореспондент газети "Знамя Дзержинки"
Обраний: в/о № 30, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 23,55%
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
ПРЕАМБУЛА
Десять років руйнування нашої країни нині діючим режимом довели Україну до прірви, з
якої, якщо нічого кардинально не змінити, вороття не буде. А це — злиденне, на грані вими$
рання, жалюгідне животіння для мільйонів наших співвітчизників.
Вже зараз порядні вчені — соціологи, медики, політологи — б'ють на сполох, призиваю$
чи владу рятувати народ. Адже за їх висновками через 15 — 20 років від населення України
залишиться половина. Та влада їх не чує.
Промисловці, дивлячись як гине економічний потенціал, попереджають про те, що шлях
так званих реформ веде до деградації не тільки окремих підприємств та цілих галузей, але й
промисловості в цілому.
В умовах, які не можна назвати людськими, знаходиться більшість найнезахищеніших
верств нашого народу — літніх людей та дітей. Країна втрачає своє минуле, держава нищить
своє майбутнє.
Це бачать всі. Але не всі розуміють джерела цього лиха. Декотрі залякані репресивним та
адміністративним апаратом режиму, інші зомбовані вірними слугами влади — продажними
засобами масової інформації. А є й такі, що заробляють брудні гроші на людському горі.
Та на наше велике щастя, людей, які розуміють згубність процесів, що відбуваються, з
кожним днем стає все більше.
ЩО РОБИТИ?
У ситуації, що склалася, тільки негайними, рішучими та науково обґрунтованими засоба$
ми ще можна зупинити наше десятирічне сповзання у безодню. На цей час в Україні є тільки
одна політична сила, яка в змозі врятувати країну та захистити людей.
Це — Комуністична партія України. Спільно з народом, іншими лівими партіями комуністи
зроблять усе, щоб змінити ситуацію на краще і повернути в країну людські умови життя.
Комуністи їдуть до влади не заради влади, а заради своєї головної мети — служіння тру$
довому народу. Комуністи переможуть — виграє Україна!
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Я ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ
Якщо мене оберуть народним депутатом, я зобов'язуюсь на всіх рівнях відстоювати пе$
редбачені дійсним законодавством і Конституцією України права моїх виборців, віддаючи
перевагу самим незахищеним та знедоленим.
Закони, над якими я буду працювати — розробляти і добиватись їх прийняття, повинні бу$
дуть захищати права абсолютної більшості громадян України, а не жменьки шахраїв.
Закони повинні бути зрозумілими пересічному громадянинові. Зробити законодавство
саме таким — конче потрібне завдання. Я зобов'язуюсь наполегливо працювати над цим.
Як професійний журналіст, я зобов'язуюсь доносити до своїх виборців правду про те,
що діється у Верховній Раді та інших органах влади, роз'яснювати процеси, які там
відбуваються.
А взагалі моя програма — це програма Комуністичної партії України, основна теза якої:
"За людей і для людей".
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

4

9,2

1

2

Депутатські запити

6
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В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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дорученням
фракції
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Аніщук Володимир Васильович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 33
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та
організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

2

6,6

0

0

Депутатські запити
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В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

2
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0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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Антемюк Віктор Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: незакінчена вища
Спеціальність: фінансист, економіка та підприємництво
Попереднє місце роботи: президент благодійного фонду "Довіра"
Обраний: в/о № 11, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 28,2%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Вважаю, що надзвичайно важкий стан у Державі можливо виправити тільки у тому ви$
падку, якщо належну долю у парламенті займатимуть професійні економісти та
досвідчені підприємці. Я маю досвід в організації виробництва. Створені мною
підприємства уже сьогодні працюють прибутково, забезпечують робочими місцями
майже тисячу громадян.
У разі обрання мене депутатом Верховної Ради обіцяю, що:
матеріальні блага, передбачені народному депутатові (компенсація за квартиру, за$
робітна платня, відпускні, оздоровчі та інші), передам через свій Благодійний фонд
малозахищеним верствам населення та на економічний розвиток свого округу;
проведу не менше 300 зустрічей із громадянами округу;
для постійного контакту з виборцями округу при кожній сільській раді Вінницького
району за мої кошти буде працювати представник та 5 таких представників у
Ленінському районі, це дасть мені можливість швидше реагувати на порушення
прав громадян та ефективно і своєчасно допомагати своїм виборцям;
благодійну діяльність фонду "Довіра" спрямую на допомогу виключно виборцям
свого округу.
1. Головними завданнями для себе вважатиму:
утвердження ефективної, авторитетної влади на всіх рівнях;
забезпечення соціального захисту та незалежності судів, прокуратури, міліції від
тиску влади олігархічних кланів шляхом виключно державного фінансування їхньої
діяльності.
2. У реформуванні економіки сприятиму прийняттю законів, які б надавали
можливість:
створювати умови для розвитку дрібного та середнього бізнесу, що збільшить
кількість робочих місць та достаток;
підтримувати вітчизняного виробника;
демонополізувати виробництво, забезпечити рівноправність усіх форм власності;
формувати прогресивну інвестиційну політику, яка б забезпечувала зацікав$
леність вітчизняних та іноземних підприємців для вкладення капіталів у виробни$
чу сферу України;
забезпечити реальне відродження села та припинити практику споживацького
відношення держави до нього;
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зменшити податки та їхню кількість, що дозволить збільшити надходження до
бюджету;
повернути кошти, що знаходяться за кордоном, шляхом їхньої легалізації та
оподаткування. За рахунок чого повернути заощадження населенню України.
3. У соціальній сфері домагатимусь, щоб:
замінити пільги та субсидії на адресну грошову допомогу громадянам;
реформувати систему оплати праці та пенсійного забезпечення, довести їхні
розміри до прожиткового мінімуму;
зберегти систему безкоштовної освіти та медичного обслуговування;
ввести медичне та пенсійне страхування під державні гарантії;
домагатися повного фінансування прийнятих державних молодіжних програм,
особливо в сфері зайнятості та забезпечення молодих сімей житлом.
4. Я буду всіляко сприяти збереженню та відродженню культурних цінностей та
традицій народу, його духовності, розвитку науки, освіти і культури, державної
підтримки творчої інтелігенції.
5. Прийматиму активну участь у законодавчому забезпеченні реформування армії
на професійну основу з гарантією умов нормальної служби та захисту відставних
військовослужбовців.
Мій Благодійний фонд "Довіра" протягом року надав матеріальну допомогу на суму
більше 1 млн. 300 тис. грн.
І коли інші лише збираються допомагати людям — я це роблю щодня!!!
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Антоньєва Ганна Петрівна
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Демократична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: в/о № 99, Кіровоградська обл.
Кількість отриманих голосів:16,9%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Ефективна виборна влада відповідальна перед народом.
В сфері управління закріпити на законодавчому рівні:
формування Кабінету Міністрів парламентською більшістю і їхню спільну
відповідальність перед виборцями за результати діяльності;
обмеження депутатської недоторканності, запровадження чіткого механізму
відкликання депутатів усіх рівнів;
виборність керівників місцевих державних адміністрацій з одночасним
забезпеченням можливості їх відкликання;
механізми, що забезпечать ліквідацію двовладдя на місцях, розвиток місцевого
самоврядування та територіального самоуправління;
забезпечення реальної незалежності судової гілки влади через запровадження
прямих виборів голів судів і фінансування діяльності судових установ за рахунок
державного бюджету.
Гарантована робота й гідна зарплата!
В економічній сфері на законодавчому рівні прийняти Програму розвитку
промисловості України до 2004 року, яка передбачає:
реформування податкової системи: скасування податку на фонд заробітної плати
та податку на додану вартість, запровадження прогресивного податку на чистий
прибуток та предмети розкоші;
реформування системи оплати праці — введення гарантованого погодинного
мінімуму заробітної плати, що становитиме 5 гривень за годину;
підтримка і розвиток виробництв, орієнтованих на повне задоволення потреб
людини, насамперед харчової і легкої промисловості;
фінансове оздоровлення збиткових підприємств і модернізацію виробництва із
застосуванням новітніх високоефективних технологій;
створення 1,5 мільйона робочих місць за рахунок зростання української економіки;
гарантоване забезпечення першого місця роботи після одержання освіти.
Якісна освіта, рівні можливості!
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В сфері освіти закріпити на законодавчому рівні:
гарантії безоплатної середньої освіти;
статус педагога та науковця: зарплату та пенсії вчителям і викладачам на рівні
зарплат та пенсій державних службовців;
фінансування системи освіти і науки на рівні не нижчому від 5% ВВП;
гарантії гідних умов життя та освіти безпритульних дітей.
Все для здоров'я людини!
В сфері охорони здоров'я закріпити на законодавчому рівні:
національну програму реформування сфери медичного обслуговування;
державну соціальну програму дієвих заходів, спрямованих на боротьбу з
поширенням наркоманії, токсикоманії й алкоголізму серед підлітків і молоді;
гарантії безкоштовності життєво необхідних медичних послуг;
упровадження страхової медицини, сприяння розвитку лікарняних кас
взаємодопомоги;
розвиток санаторно$курортної сфери за рахунок фінансування зі страхових фондів
пільгових путівок ветеранам війни і праці, дітям;
статус медичного працівника: зарплату та пенсії медикам на рівні зарплат та
пенсій державних службовців.
Права та свободи, безпека людини, порядок у суспільстві!
В сфері охорони порядку закріпити на законодавчому рівні:
безумовне відшкодування збитків, завданих громадянам неправомірними діями
державних органів;
забезпечення прав особи з моменту попереднього затримання з обов'язковим
наданням адвоката;
концепцію реформування правоохоронних органів, що передбачає поділ міліції на
державну та муніципальну;
скасування обов'язкової військової повинності не пізніше 2006 року;
державну програму захисту свідків не пізніше 2004 року;
механізми захисту інтелектуальної власності фізичних осіб.
Надійний соціальний захист!
В сфері соціального захисту закріпити на законодавчому рівні:
фінансову стабільність солідарної пенсійної системи, що гарантуватиме пенсії на
рівні 50% зарплати працюючих громадян, але не менше 140 грн;
встановлення пенсій у прямій залежності від тривалості сплати і розмірів
страхових пенсійних внесків;
розмір соціальних пенсій на рівні пенсій за віком;
встановлення адресної державної соціальної допомоги малозабезпеченим
громадянам на рівні прожиткового мінімуму.
Обери демократію, добробут, соціальну справедливість!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Артеменко Юрій Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: головний редактор газети "МИГ"
Обраний: в/о № 77, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 15,9%
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
10 років так званої незалежності України привели країну до розвалу, а більшість лю$
дей — до повного зубожіння. Брехня і розкрадання стали нормою життя, а демагогія,
порожня балаканина замінили поняття честі та совісті.
Щоразу перед черговими виборами вам обіцяють стабільність і процвітання, але жит$
тя ваше від того не повертає на краще, навпаки, — стає важчим і безрадіснішим.
Я переконаний: закінчиться це тоді, коли ми з вами зробимо правильний вибір.
Я — один із вас, я знаю і розумію ваші проблеми, негаразди і розчарування. Як і ви, я
хочу жити у вільній країні, де держава існує для людини, а не навпаки.
Вважаю, основою матеріального і духовного добробуту людей повинна стати
соціально орієнтована економіка.
Мої прагнення в сфері державотворення:
1. Добитись прийняття законів, які реально, а не на словах, допоможуть великим
підприємствам та дрібним підприємцям — і, насамперед, Закону про підтримку
підприємств металургійної, машинобудівної, енергетичної та електротехнічної галузей.
2. Вести справжню, а не декларовану боротьбу зі злочинністю, байдужим і недбалим
ставленням правоохоронних органів до заяв і звернень громадян, судовою тяганиною.
3. Рішуче "Ні!" — поширенню наркоманії. Обіцяю "пробивати" закони, які б зробили
боротьбу з цим злом державною справою.
4. Скасувати грабіжницький 20$відсотковий податок на додану вартість (ПДВ), знизити
прибутковий податок для громадян і податок на прибуток для підприємств до 10 відсотків,
що реально підвищить заробітну плату, пенсії та зробить дешевшими товари і послуги.
5. Зберегти в Податковому кодексі єдиний податок для підприємців.
6. Домогтися встановлення реальних цін на комунальні послуги.
7. Гідну роботу і високу зарплату — всім громадянам.
8. Підвищити зарплату освітянам і медикам, бо нинішнє мізерне підвищення — по$
дачка влади.
9. Домогтися, щоб мінімальна пенсія і зарплата були не нижчими, ніж прожитковий
мінімум. Наші батьки повинні мати достойні пенсії.
10. Молоді — освіту, можливість всебічного духовного і фізичного розвитку!
11. Дітям — реальну турботу держави!
12. Для малозабезпечених громадян медичне обслуговування і ліки повинні бути доступ$
ними і безплатними. Для людей же з середнім достатком медицина має бути страховою.
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Завжди буду відстоювати:
інтереси вітчизняного виробника і підприємств регіону;
інтереси розвитку Запорізької області як однієї з провідних в промисловому і
аграрному секторі країни.
Беру на себе конкретні зобов'язання добитись для мешканців Ленінського та
Хортицького районів:
1. Відкриття тролейбусної лінії на Хортицький мікрорайон.
2. Газифікації будинків мешканців усієї Верхньої Хортиці.
3. Початку будівництва нових мостів через Дніпро.
4. Створення на базі ПК Енергетиків районного молодіжного центру.
5. Побудови в кожному житловому кварталі дитячих ігрових та спортивних май$
данчиків.
Обіцяю, що ваші життєві інтереси, потреби, проблеми завжди будуть і моїми. Разом
ми збудуємо в Україні достойне Людини життя!
Ти знаєш, що ти Людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Сьогодні усе для тебе 8
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба 8
Гляди ж не проспи!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

8

26,95

10

19,5

Депутатські запити

21

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

8

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

0

1

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

10

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

6

4

2

4

3

0

0

1

0

4

2

0

0

0
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Асадчев Валерій Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, хоровий диригент, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 220, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 23,2%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Я, Валерій Асадчев, представляю виборчий блок Віктора Ющенка "Наша Україна".
Назва блоку підкреслює нашу ідентичність з кожним українцем, долею всього Ук$
раїнського народу і України.
Ми прагнемо, щоб кожна людина, мала чи доросла, яка живе або буде жити на благо$
датній українській землі, разом зі своїми сучасниками могла від щирого серця сказати
собі і іншим: Ми живемо в Україні і пишаємось тим, бо це Наша Україна.
ВІРА
Про Віктора Ющенка та блок "Наша Україна" можна судити за тими справами, які бу$
ли зроблені. Ми завжди говорили правду своєму народові і робили те, що обіцяли.
Наші принципи:
МОРАЛЬНІСТЬ — ми захищаємо інтереси суспільства, а не окремих його груп.
ЧЕСНІСТЬ — ми підемо з влади, якщо наші дії не знайдуть підтримки у переважної
більшості громадян.
ЛЮДЯНІСТЬ — потреби простої людини і її сім'ї — наші пріоритети.
ВІДКРИТІСТЬ — наші дії є публічними. Ми гарантуємо доступ опозиції до всіх засобів
масової інформації.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ — за свої дії ми несемо моральну і юридичну відповідальність.
Ми віримо, що ці принципи є головними для розбудови України як суверенної і неза$
лежної, демократичної, соціальної, правової держави.
У своїй практичній діяльності ми послідовно продовжимо курс Уряду Віктора Ющен$
ка, проголошений ним у програмі "Реформи заради добробуту", який вперше за часи
незалежності України дав людям надію, що ми можемо жити значно краще. Тепер цю
надію ми реалізуємо у конкретні здобутки.
НАДІЯ
Без надії нема дії. Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" — дієвий блок, який має чітку
мету, механізми її досягнення та кваліфікованих виконавців.
Проголошуючи людину найвищою цінністю, ми хочемо перш за все забезпечити умо$
ви для її самореалізації як: особистості, громадянина, господаря.
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СВОБОДА ПРИВАТНОЇ ІНІЦІАТИВИ — головний чинник добробуту українців.
"Наша Україна" надасть можливість кожному реалізувати свої здібності для
забезпечення високого рівня життя.
Як народний депутат, я бачу такі пріоритети у своїй діяльності:
ПОЛІТИЧНІ:
формування блоком "Наша Україна" демократичної більшості у Верховній Раді;
формування Уряду народної довіри;
захист конституційних прав і свобод громадян;
проведення політики в інтересах громадян України;
утворення в Україні Єдиної Помісної Православної церкви.
ЕКОНОМІЧНІ:
розвиток внутрішнього ринку;
захист вітчизняного виробника;
мінімізація дозвільних та контрольних функцій органів влади та скорочення чи$
сельності чиновників;
виховання і збереження наукового потенціалу країни та розвитку новітніх техно$
логій;
закріплення прав приватної власності на землю задля потреб всіх громадян Ук$
раїни;
зменшення податкового тиску на виробників та стабілізація податкової системи;
введення громадського контролю за використанням бюджетних коштів.
СОЦІАЛЬНІ:
реформа заробітної плати і пенсій (збільшення у 5 разів за 2$3 роки);
зменшення кредитних ставок та надання населенню довготермінових кредитів;
виплата допомоги за кожну народжену дитину (3000 грн.);
спрямування капіталовкладень на розвиток охорони материнства і дитинства;
реалізація програми здорового способу життя.
ЛЮБОВ
Я люблю Україну і люблю Київ. Місто, де я народився, виріс, став публічним
політиком.
За останні роки Київ змінився на краще і став чарівним європейським містом.
Мені приємно, що в цьому є частинка моєї праці, як Голови підкомітету з місцевих
бюджетів. При підтримці підкомітету Київ отримав фінансові ресурси, які дали мож$
ливість будувати метро, транспортні розв'язки, відновлювати зруйновані храми, будува$
ти житло, дороги, підвищити зарплати вчителям.
У разі підтримки мене на виборах я буду надійним представником Києва і киян у Вер$
ховній Раді, і зможу реалізувати такі програми для Києва:
будівництво метрополітену;
запровадження у місті Києві проекту масової перебудови п'ятиповерхівок;
фінансування проектів літакобудування, новітніх українських розробок у галузі
електроніки та інформаційних носіїв;
відновлення Десятинної церкви та соборів Івана Мазепи;
залучення інвестицій для Києва.
Ми йдемо на вибори з вірою у перемогу, надією на підтримку наших
виборців і любов'ю до України.
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Результати роботи народних депутатів України
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

77

12

57,6

10

22,75

Депутатські запити

10

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

12

І читання
доповідь

співдоповідь

3

3

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

10

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

6

1

5

0

1

0

3

0

5

1

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Астров0Шумілов Геннадій Костянтинович
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер, розробка родовищ
корисних копалин
Попереднє місце роботи: генеральний директор, голова правління
державної холдингової компанії "Ровеньки$антрацит"
Обраний: в/о № 111, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 61,7%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Основною метою своєї депутатської діяльності вважаю спрямування всіх зусиль на
відродження економічного, духовного і культурного потенціалу регіону, області, держави.
Найкричуща проблема шахтарських міст — важке становище вугільної галузі, основ$
ного виду промислової діяльності в містах нашого виборчого округу. Віддавши все своє
життя праці в цій галузі, я знаю, що і як треба змінити, щоб шахтарська праця набула прі$
оритетного значення, щоб життя та побут шахтарів стали достойними. Я готовий до цієї
роботи і можу її здійснити.
Другим напрямком своєї депутатської діяльності вважаю плідну працю на вирішення
проблем зайнятості, особливо жінок та молоді. Усвідомлюючи, що причина виникнення
цієї проблеми є наслідок зламу єдиної економічної системи колишнього СРСР і що
потрібен час для реформування економіки України, — вирішення цієї проблеми для
Донбасу вважаю однією із самих актуальних. Тому маю намір і готовий відстоювати ідею
розвитку різноманітних промислових підприємств у нашому регіоні.
Всі наші сподівання мають рацію лише в тому випадку, коли ми в змозі їх досягти.
Стан фізичного здоров'я українців викликає глибоку стурбованість. Досягти реально$
го впровадження конституційного права громадян на гарантований рівень медико$
санітарної допомоги, особливо в галузі фінансового та пільгового лікування хворих
— одна із найголовніших складових моєї праці в разі обрання народним депутатом
України.
Всі значні прориви в історії людства вимагали нових знань та їх опанування широки$
ми верствами населення.
Я добре розумію, наскільки важливо зберегти інтелектуальний і духовний потенціал
і зроблю для цього все, що можливо.
Вважаю, що ми всі в боргу перед людьми старшого покоління, які своїм трудом, всім
своїм життям створювали умови для нас і нашого майбутнього.
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Результати роботи народних депутатів України
Сьогодні наш святий обов'язок — забезпечити їм нормальні умови щодо розміру
пенсій, пільг по сплаті житлово$комунальних послуг, медичного обслуговування, допо$
мог та інших виплат. Я зроблю все, щоб мені особисто і всім громадянам працездатного
віку було не соромно дивитися в очі своїм батькам та матерям, ветеранам і людям
похилого віку.
Будучи людиною прагматичного складу, вважаю за необхідне прийняття конкретних
обов'язків перед своїми виборцями.
В числі основних побутових проблем для нашого округу на першому місці стоять
проблеми водопостачання та умови утримання місцевих шляхів. Для вирішення пробле$
ми водопостачання у мене вже існує програма по поліпшенню стану в цьому напрямку
за рахунок введення в експлуатацію артезіанських свердловин місцевого масштабу. В
цьому напрямку працюють науково$дослідні інститути, вивчаючи проблему очищення
місцевих вод і доведення їх до норм питної.
Поліпшення стану доріг маю здійснити шляхом активного відродження раніше існую$
чих в нашому регіоні підприємств цього напрямку.
Це зобов'язання, виконання яких я гарантую своїм виборцям.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

3

9,25

Депутатські запити

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

А

0

3

0

2

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0
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Атрошенко Владислав Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електромеханік
Попереднє місце роботи: радник Президента Українського
союзу промисловців і підприємців з питань
паливно$енергетичного комплексу
Обраний: в/о № 207, Чернігівська обл.
Кількість отриманих голосів: 31,1%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Люди вимагають від мене йти до Верховної Ради України і:
перше — припинити розграбування країни та крадіжки державних, тобто народних
грошей. Якщо верхи перестануть красти — низи зможуть жити по$людськи;
друге — скоротити державний апарат на всіх рівнях, включаючи податкову службу,
і скасувати привілеї та пільги чиновників. Стільки бюрократів нам не потрібно!
Народ їх не прогодує!
третє — встановити єдиний 10$відсотковий податок для всіх форм власності. Рівні
права і низькі податки допоможуть запрацювати підприємствам. А це — робочі
місця і достойна заробітна плата;
четверте — звільнити селянина від податків на 5 років. Село відродиться саме і в
нього буде вигідно вкладати гроші.
Отже, як підказує народ, якщо йому дати змогу працювати, не душити податками і
платити по праці — то у нас вистачить коштів для міста і села, для армії і правоохоронних
органів, для пенсіонерів і молоді — для всіх!
Саме для цього я буду наполегливо працювати у Верховній Раді і у Вашому окрузі,
своєю працею, здоров'ям і серцем здобуду повагу кожного виборця до себе, і зміню
докорінно сьогоднішнє ставлення людей до народних обранців.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

9

35

Депутатські запити

4
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Результати роботи народних депутатів України
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

9

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

9

0

0

8

0

1

0

0

1

2

5

0

1

1
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Бабурін Олексій Васильович
Б
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$хімік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 23
Комітет: Комітет з питань економічної політики,
управління народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

0

2,7

1

22,75

Депутатські запити

8

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1
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Депутатські фракції та групи у Верховній Раді

Баграєв Микола Георгійович
Б
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: член Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення України
Обраний: в/о № 186, Херсонська обл.
Кількість отриманих голосів: 48,12%
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Головне завдання народного депутата України, якого обрано до вищого законодавчого
органу країни по одномандатному (мажоритарному) округу — відстоювання інтересів своїх
виборців, захист їх прав.
Тому в разі, якщо виборці округу № 186 висловлять мені довіру і оберуть депутатом Вер$
ховної Ради України, спрямую всі зусилля перш за все на вирішення нагальних проблем ок$
ругу, його мешканців, а саме:
реалізацію конституційного права людини на працю та своєчасне отримання за$
робітної плати, поступове вирішення питання зайнятості населення шляхом ство$
рення нових підприємств
розширення обсягу інвестицій для створення нових робочих місць від компаній та
підприємств, що надають допомогу в організації фестивалів "Таврійські ігри" та
"Чорноморські ігри"
газифікацію сіл та районів міст, які входять до округу і досі не підключені до мережі га$
зопостачання, постачання інших видів енергоносіїв, а також системи водопостачання
поліпшення якості медичного обслуговування та матеріальної бази лікарень,
поліклінік
створення та впровадження в життя районних програм підтримки материнства і ди$
тинства, молоді, інвалідів, ветеранів, багатодітних сімей, залучення на виконання
таких програм бюджетних та позабюджетних коштів
відродження мережі підприємств, які переробляють сільськогосподарську про$
дукцію, що гарантуватиме працівникам сільського господарства збит їх продукції
створення дійової системи кредитування сільськогосподарських підприємств
різних форм власностей
надання пенсіонерам допомоги в оформленні державних актів на право володіння
земельними паями
вирішення екологічних питань, у першу чергу проблем підтоплення населених
пунктів округу та розмиття берегової смуги р. Дніпро
реконструкцію санаторно$курортного господарства регіону, збільшення кількості
відпочиваючих і туристів, економічну підтримку заповідників і заповідних зон Хер$
сонщини
Завдання Верховної Ради України бачу в створенні системи законодавства, яка сприяти$
ме розвитку людини, даватиме змогу реалізувати всі права, визначені Конституцією
України, надійно захищатиме ті верстви населення, які потребують соціальної допомоги.
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У разі обрання народним депутатом буду підтримувати прийняття лише таких
законодавчих актів, реалізація яких крок за кроком поліпшуватиме соціально$економічний
рівень життя наших співвітчизників. Це, в першу чергу, закони, спрямовані на:
підвищення реальних доходів громадян України, своєчасну виплату зарплат і пенсій
практичну реалізацію підсумків Всеукраїнського референдуму 2000 року, насамперед,
прийняття законів України про скасування депутатської недоторканності та
скорочення чисельного складу Верховної Ради
захист вітчизняного виробника, відродження підприємств, створення нових робочих
місць та повне вирішення проблеми зайнятості населення
боротьбу з корупцією і хабарництвом у владних структурах, скорочення чисельності
бюрократичних інстанцій та чиновників
зменшення податкового тиску на вітчизняних виробників та пересічних громадян,
спрощення процедури сплати податків
рішучу боротьбу з кримінальною, а особливо — з організованою злочинністю,
наркоманією та розповсюдженням наркотиків
підвищення рівня медичного обслуговування та соціального захисту інвалідів,
ветеранів війни та праці, дітей.
Народний депутат в своїх рішеннях завжди повинен спиратися на думку виборців, якомо$
га швидше реагувати на їх звернення. У разі обрання буду тісно співпрацювати з органами
місцевого самоврядування задля вирішення життєвих питань моїх виборців. Зроблю все від
мене залежне, щоб в їх будинках завжди були тепло і світло, щоб мої земляки мали роботу,
своєчасно отримували заробітну плату, пенсії, субсидії і були впевнені у завтрашньому дні, у
майбутньому своїх дітей.
Шановні виборці! Ви знаєте, що я завжди виконую все, що обіцяю.
Така моя життєва позиція, яку я займав і займатиму надалі.
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Результати роботи народних депутатів України

Байсаров Леонід Володимирович
Б
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер, економіст
Попереднє місце роботи: голова правління відкритого акціонерного
товариства "Вугільна компанія" шахта "Красноармійська західна № 1"
Обраний: в/о № 49, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 59,4%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Головною причиною балотуватися в депутати Верховної Ради для мене є необхідність
реалізації в нашому законодавчому органі принципу: основа процвітання держави —
сильні регіони, їх основа — стабільність підприємства.
Із 30 років роботи на шахтах Донбасу майже 12 я очолюю шахту "Красноармійська
західна № 1", яка за ці роки стала лідером галузі. Досягнуті результати дають мені
підставу впевнено стверджувати, що відродження нашого регіону може і повинно поча$
тися з відродження вугільної галузі.
Стабільна робота шахти дозволяє гідно вирішувати соціальні проблеми колективу та
членів сімей гірників нашого і сусідніх міст, забезпечує стабільну роботу суміжників.
Лише 2001 року наші перерахування в міський бюджет склали майже 40% його обся$
гу, а це — вчасно отримані пенсії, зарплатня робітників бюджетної сфери.
На жаль, у складі нині діючої Верховної Ради з усіх професійних груп найменше пред$
ставлені вугільники. Це ще одна з причин, що спонукала балотуватися в народні депутати.
Серед першочергових задач я бачу розробку і прийняття законів, що забезпечують
створення економічних умов сталого розвитку підприємств усіх форм власності, щоб
працездатне населення мало можливість гідно заробляти, а розумна податкова систе$
ма гарантувала б соціальну захищеність непрацездатним. Як потомственому шахтареві,
мені близькі всі проблеми жителів Донбасу. Я буду наполягати на розробці і прийнятті
низки законів, спрямованих на вирішення таких проблем:
своєчасна сплата заробітної платні працівникам промислових підприємств і тим, хто
забезпечує всім необхідним життя кожного із нас: хліборобам та лікарям, вчителям
та правоохоронцям, зв'язківцям та комунальникам;
впровадження механізму своєчасного та ефективного розрахунку за відвантажене
вугілля. В нашій країні це єдиний стратегічний енергоносій. І держава зобов'язана
підтримувати гірників, створювати умови відродження престижу їх праці;
забезпечення безпеки вуглевидобутку. Держава та адміністрація підприємств
зобов'язані забезпечити кожному шахтареві безпечність робіт, припинити платити
криваву данину стихії;
залучення бюджетних і недержавних коштів для розвитку підприємств промисло$
вості, медичних установ, освіти, культури та інших;
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забезпечення соціальних гарантій. Кожен громадянин нашої країни, незалежно від
його професійної належності, повинен мати всі умови для реалізації права на за$
безпечену старість згідно з Конституцією України. Вважаю, що розмір пенсії пови$
нен залежати від стажу та умов праці. Підтримувати тих, хто терпить нестатки, —
обов'язок не лише держави, але й підприємств, де вони працювали. За відношен$
ням до дітей, старих людей та інвалідів у світі роблять висновки про ступінь
цивілізованості країни. Ми зробимо Україну такою країною. На нашому
підприємстві кожен працюючий має впевненість у наступному дні. Як народний де$
путат, я буду боротися за таку впевненість кожного свого виборця.
Мені добре відомі проблеми не лише гірників. Вважаю, що у нас ще не створені не$
обхідні умови для реалізації потенціалу жінки$трудівниці. У Верховній Раді я буду спри$
яти широкому залученню жінок до керування виробничою культурною та соціальною
сферами.
Майбутнє будь$якого суспільства за молоддю. Забезпечити молоді умови для гідно$
го життєвого старту — ще одна з моїх головних задач. Її рішення — у реальному забез$
печенні молодих сімей житлом, у висуненні талановитої і працелюбної молоді на керівні
посади.
Життя нашого підприємства таке ж різнопланове, як і усієї країни. В його інфраструк$
турі — шахта і збагачувальна фабрика, дитячі установи та Палац культури, агрофірма,
благодійний фонд, підприємства харчування. У становленні та розвитку цього комплексу
бере участь разом зі мною команда, весь наш колектив. Певен, що, прийшовши до Вер$
ховної Ради, ми, з командою однодумців, зможемо зробити життя кожного з вас кращим.
Будучи обраним народним депутатом, я зобов'язуюсь керуватися виключно інтереса$
ми своїх виборців, забезпечуючи при цьому прозорість та ефективність своєї діяльності.
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Результати роботи народних депутатів України

Балога Віктор Іванович
Б
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: товарознавець
Попереднє місце роботи: голова правління товариства з
обмеженою відповідальністю "Барва"
Обраний: в/о № 71, Закарпатська обл.
Кількість отриманих голосів: 66,4%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Соціально$економічна та політична ситуація в Закарпатті є прямим віддзеркаленням
і наслідком сучасного стану українського суспільства та характеризується комплексом
складних проблем, породжених перехідними процесами реформування економіки і
державотворення.
Для вирішення наболілих проблем безробіття, соціального захисту населення, захи$
сту закарпатців від природних катаклізмів та техногенних катастроф, збереження при$
роди для нинішнього та прийдешнього поколінь необхідно прийняти цілу низку рішень
на законодавчому рівні.
При обранні мене народним депутатом України в першу чергу спрямую свої зусилля
для вирішення таких проблем:
1. Децентралізація влади. Насамперед це стосується бюджетної та кадрової політи$
ки держави. Бюджет країни має прийматися за принципом — "знизу до верху", на керівні
посади призначаються особи тільки за погодженням з місцевими органами влади.
2. Забезпечення кожному громадянину України повної свободи та активного
сприяння з боку держави підприємницької ініціативи.
Для цього:
законодавчо закріпити просту й зрозумілу для підприємців систему спрощеного
оподаткування;
запровадити чіткі, а головне — стабільні правила оподаткування для середнього і
малого бізнесу;
максимально спростити процедуру надання дозволів для започаткування та веден$
ня підприємницької діяльності.
3. Соціальний захист працездатного населення. Звільнити від оподаткування до$
ходи населення, які є нижчими за законодавчо встановлений прожитковий мінімум. Ле$
галізувати трудову міграцію населення шляхом укладання угод між Україною та держа$
вами, де працюють закарпатці. Офіційно визначити статус трудових мігрантів, дати їм
юридичний та соціальний захист, регламентувати умови їхньої праці та оплати. Законо$
давчо встановити порядок, відповідно до якого заробітна плата керівництву
підприємств і установ всіх форм власності може бути виплачена за умови погашення за$
боргованості щодо рядових працівників. Ввести мінімальну заробітну плату на рівні про$
житкового мінімуму — 365 грн., включаючи працівників бюджетної сфери (вчителів,
працівників охорони здоров'я, культури).
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4. Соціальний захист непрацездатного населення. Розмір пенсій, незалежно від їх
виду, не може бути менший від рівня прожиткового мінімуму — 365 грн. Повернути бор$
ги всім вкладникам колишнього Ощадбанку шляхом видачі чекових книжок, на основі
яких вони зможуть розрахуватися за платні послуги, які надаються їм державними уста$
новами або організаціями. Зокрема, освітні, нотаріальні, митні послуги, оформлення
права власності на землю і на об'єкти нерухомості тощо. На законодавчому рівні ввести
державне соціальне, пенсійне і медичне страхування у випадку тимчасової непрацездат$
ності, професійного або загального захворювання та по безробіттю.
5. Охорона природи та екологія. Добитися виконання Державної протипаводкової
та протизсувної програм по Закарпаттю, що дозволить запобігти тяжких наслідків від
природної стихії та техногенних катастроф. При цьому залучити міжнародну спільноту до
фінансування протипаводкової програми у басейні річок Тиса, Латориця. З метою охоро$
ни наших лісів на державному рівні прийняти цільову програму збереження та відновлен$
ня лісів Закарпаття.
6. Туристичнорекреаційний комплекс. Ініціювати прийняття державної програми
розвитку туристично$рекреаційної галузі Закарпаття. Спільно з Асоціацією сільського ту$
ризму України розробити програму розвитку сільського туризму в нашому краї.
7. Без села нема держави. Розробити і добитися прийняття Державної програми
відродження села, яка б передбачала газифікацію сіл, будівництво асфальтових
сільських доріг та об'єктів соцкультпобуту. Село повинно стати своєрідним маленьким
містечком. Для розвитку сільськогосподарського виробництва необхідно:
запровадити жорсткий контроль за цільовим та ефективним використанням зе$
мельних ресурсів;
створити спеціалізовану банківську установу для кредитування селянина, в тому
числі і шляхом іпотеки землі;
забезпечити ефективну систему державної підтримки селянина за рахунок відчутно$
го здешевлення кредитних ресурсів та компенсації банківської відсоткової ставки.
Я зроблю все для того, щоб закарпатці були впевнені у своєму сьогоднішньо0
му та майбутньому своїх дітей і онуків. Я зробив це рік тому — я відстою
інтереси простої людини й нині!
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11

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Бандурка Олександр Маркович
Б
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 176, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 62,1%
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Представляючи округ у Верховній Раді України, свої депутатські обов'язки намагаюсь ви$
конувати добросовісно, про що свідчать подяки від громадян та найвища нагорода України
— золота медаль та Почесна грамота Верховної Ради України "За особливі заслуги перед
українським народом".
Головним вважаю: підвищення життєвого рівня громадян, консолідацію політичних сил
суспільства, посилення ролі і повноважень регіонів.
З цією метою буду:
Добиватися створення демократичної парламентської більшості для плідної законот$
ворчої діяльності.
Впроваджувати адміністративну реформу заради чіткого розподілу повноважень усіх
гілок влади, відповідальності її перед народом, підвищення ролі органів місцевого са$
моврядування.
Сприяти прийняттю першочергових законів — про пенсійне забезпечення, охорону
здоров'я, судоустрій та зменшення податків.
Продовжувати реформування на селі, домагатися підвищення орендної плати за зем$
лю; забезпечувати поєднання аграрного, промислового та фінансового секторів у
ефективну господарську інфраструктуру, утворення земельного банку, доступності
кредитів, розвитку переробного комплексу сільгосппродукції.
Підтримувати економічне партнерство з Росією та країнами СНД.
Захищати вітчизняного товаровиробника, сприяти розвитку внутрішнього ринку.
Добиватися збалансованої цінової політики, державного регулювання цін на товари і
послуги.
Домагатися підвищення пенсій, які б залежали від стажу роботи, умов праці, зарплати,
та відповідали б прожитковому рівню.
Стояти на захисті прав ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей. Зроблю
все для спрощення процедури отримання субсидій.
Рішуче боротися із заборгованістю та несвоєчасною виплатою заробітної плати. Це —
ганьба керівникам підприємств та виконавчій владі. Для захисту Вашого
конституційного права буду домагатися звільнення таких керівників та притягнення їх
до кримінальної відповідальності.
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Сприяти поверненню грошових заощаджень, їх реструктуризації, включаючи розра$
хунки за комунальні та соціальні послуги, придбання товарів.
У виборчому окрузі першочерговими завданнями вважаю:
Відродження виробництва, створення нових робочих місць, першочергове працевла$
штування молоді, жінок, одиноких матерів та сиріт; підвищення соціального захисту
безробітних.
Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування, розвитку
страхової медицини, створення амбулаторій сімейного лікаря. Завершення будівни$
цтва лікарень у Солоницівці, Липцях. Пільгове забезпечення інвалідів ліками.
Зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів, факультету безкоштовної
довузівської підготовки; відкриття комп'ютерних класів; завершення будівництва шко$
ли в Бабаях, спорткомплексу в Липцях, дитсадків у Слатино, Циркунах, Мануїлівці.
Завершення газифікації округу. У 2003 р. роботи буде закінчено у Манченках, Лук'ян$
цях, Куліничах, Безлюдівці, Бабаях, Протопопівці, К. Лопані, Вільшанах, Солоницівці,
Польовій, Токарівці, Ч. Тишках, Р. Тишках і Дергачах, реконструкція мережі у Поко$
тилівці. Встановлення споживачам лічильників та зниження розцінок на природний та
скраплений газ.
Будівництво артезіанських та побутових свердловин, ремонт водогонів. У 2002 р.
вирішу ці питання у Польовій, Терновій, Циркунах, Подвірках.
Щодо телефонізації округу — створення та розвиток місцевих АТС у Стрілечому, Пе$
ресічному, М. Данилівні, Ч. Лозовій, Р. Лозовій, Дв. Куті, Покотилівці, Васищеві ін.
Проведення ремонту житлових та комунальних споруд, перш за все за рахунок ко$
лишніх власників, які не виконали умов передачі житла радам, завершення будівни$
цтва будинку культури в Дергачах.
Виконання програми будівництва і ремонту доріг округу; чітка організація мережі авто$
бусного сполучення.
Оздоровлення екології регіону, усунення шкідливих виробництв, закриття звалища в
Дергачах та недопущення його утворення у Вільхівці.
Підвищення ефективності роботи органів міліції, особливо з профілактики злочинності
серед неповнолітніх, у боротьбі з відмиванням брудних грошей, корупцією у
чиновницькому середовищі.
Відродження та побудова православних храмів у Циркунах, Проходах, Солоницівці,
Вільшанах, Безлюдівці, Веселому.
Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного — інтересів громадян.
Впевнений, разом ми зможемо і далі досягати реальних результатів в
оздоровленні економіки округу, підвищенні добробуту людей.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

14

10

86,25

8

27,5

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року

Б

В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

10

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

3

0

0

за
дорученням
фракції

6

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

8

7

1

0

0

0

0

4

2

1

0

0

0
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Баранівський Олександр Петрович
Б
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: помічник$консультант
народного депутата України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 18
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

40

19

26,2

5

10,5

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

19

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

7

за
дорученням
фракції

12

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

4

0

2

2

0

0

1

0

2

2

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Бартків Василь Павлович
Б
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): Республіканська Християнська партія
Освіта: вища
Спеціальність: правознавство
Попереднє місце роботи: заступник голови правління відкритого
акціонерного товариства "Полтаванафтопродукт"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 56
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

1

1,5

Депутатські запити

8

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

90

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0
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Бастрига Іван Михайлович
Б
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: президент відкритого
акціонерного товариства "Запорізький алюмінієвий комбінат"
Обраний: в/о № 80, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 27,7%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
СИЛЬНІ РЕГІОНИ — ОСНОВА НАШОЇ ДЕРЖАВИ
Головне — людина праці, все на благо людини, все в ім'я людини.
1. Держава повинна законодавчо гарантувати право та можливість кожного працез$
датного громадянина на всебічне розкриття і використання своїх талантів та здібностей.
2. Привести мінімальний розмір зарплатні та пенсій у повну відповідність з реаль$
ним прожитковим мінімумом. Коефіцієнт індексації повинен працювати постійно.
3. Діти — наше майбутнє. Виступити з ініціативою розробки програми захисту
дітей. Розвиток гармонійної особистості, здоровий спосіб життя, боротьба з безпри$
тульністю повинні стати головним пріоритетом держави та суспільства.
4. Кадри вирішують все. Освіта не повинна ледве животіти. Держбюджет повинен
формуватися за принципом достатнього виділення коштів на освіту науку та культуру.
Бердянському державному педінституту — статус державного університету. Про$
довжувати виплати іменних стипендій (від І.М.Бастриги) дітям$сиротам, які успішно
навчаються в Бердянському державному педінституті. Створити систему пільгового
кредитування для отримання вищої освіти.
5. Житло — молодим. Законодавчо забезпечити державні пільгові кредити для бу$
дування житла молодим сім'ям, використовуючи позитивний досвід інших держав.
6. Нам потрібна здорова нація. Переглянути підходи до формування місцевих бюд$
жетів, що забезпечують фінансування охорони здоров'я та соцкультпобуту села, міста,
району. Розробити державну програму відродження безкоштовних дитячих та юнацьких
спортивних технічних і творчих шкіл та комплексів.
7. Повернути трудові збереження населенню. Розробити реальний механізм
компенсації та повернення вкладів шляхом установлення гарантованих щомісячних гро$
шових виплат та погашень заборгованостей з комунальних послуг за рахунок заморо$
жених вкладів, перш за все малозабезпеченим.
Наше майбутнє залежить від відродження та росту національної
промисловості та сільського господарства.
1. Розвиток економіки — запорука майбутнього України. Розробити законодавчу ба$
зу, яка реально захистить вітчизняного товаровиробника, зміцнить і розширить партнер$
ство та кооперацію перш за все з державами СНД. Внести корективи у податковий кодекс,
який знаходиться у розробці, з метою зміни податкової політики з фіскальної на стимулю$
ючу. Податковий кодекс повинен сприяти розвитку національного товаровиробника та
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2. Ініціювати розробку та прийняття законів, які б сприяли переходу промислових та
сільськогосподарських перероблюючих підприємств на ресурсозберігаючі технології.
3. Підготувати закон контролю за безпідставним зростом цін на споживчому ринку
товарів та послуг.
4. Відродження регіону як житниці держави. Утворювати ефективні агропромислові
та фермерські господарства, гарантувати їх державну підтримку шляхом надання лізингу,
пільгових кредитів на основі мережі іпотечних та кредитних установ, забезпечення безпе$
рервної праці енергосистем. Захищати національного сільгоспвиробника від анархії
імпорту продуктів харчування, який не контролюється, та недобросовісної конкуренції.
5. Право на землю повинно бути закріплено законодавчо. Кожний громадянин
мав право на отримання державного акту власності на землю. Утворити спілку "Союз
власників земельних та майнових паїв" для захисту справжніх хазяїв від свавілля.
Ефективність праці промисловості та сільського господарства можливі лише
в дійсно правовій та демократичній державі.
1. Принцип розподілу влади не на словах, а на ділі. Чіткий розподіл повноважень
між усіма гілками влади. Забезпечення суворого конституційного контролю за їх
діяльністю. Підтримувати принцип коаліційності при формуванні уряду. Адміністративна
реформа повинна бути завершена якнайшвидше. Результати народного референдуму
повинні бути реалізовані.
2. Місцеве самоврядування повинно бути реальним. Законодавчо (через муніци$
пальний кодекс) чітко розподілити повноваження державних органів влади та органів
місцевого самоврядування на місцевому та регіональному рівнях.
3. Формування бюджетів усіх рівнів за принципом "знизу — вверх".
4. Ввести інститут виборності голів обласних та районних держадміністрацій. Вони
повинні бути підзвітними перед регіонами та населенням.
5. У зовнішній політиці відстоювати перш за все національні інтереси України. Ос$
новний принцип — вигідна інтеграція до світової економіки та взаємовигідна кооперація.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано
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0

0

0

2

5,75

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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Б

росту благоустрою людей через послаблення податкового тягаря. Розробити програму
відродження промисловості Бердянська з метою утворення нових робочих місць.
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Бауер Михайло Йозефович
Б
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: біолог
Попереднє місце роботи: начальник управління освіти
і науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 204, Чернівецька обл.
Кількість отриманих голосів: 37,9%
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Народний депутат України повинен бути наполегливим у вирішенні нагальних проб$
лем виборців округу, дбати про розвиток місцевого самоврядування і низової ініціативи.
Обранець народу, приймаючи рішення, зобов'язаний керуватись 10 Заповідями Бо$
жими, вірити в Бога, шанувати сім'ю і Батьківщину.
У центр діяльності на весь депутатський термін ставлю опрацювання необхідної
нормативної бази щодо застосування Земельного кодексу України.

З цією метою:
1. Стежитиму за безплатною видачею до кінця 2002 року всім селянам, в т.ч. членам
КСП, фермерам, сільській інтелігенції, Державних актів на право власності на землю.
2. Захищатиму право кожного члена фермерського господарства на безплатну
приватизацію земельного паю із земель державної і комунальної власності на підставі
статті 32 Земельного кодексу України, при умові, що до того член фермерського госпо$
дарства не отримував земельної частки як член КСП.
3. Готуватиму законодавчу базу для розвитку сільського житлового будівництва.
4. Виступлю із законодавчою ініціативою щодо удосконалення проекту Податково$
го кодексу України, зниження ставок ПДВ, зменшення сум податків на сільгоспвиробни$
ка і мале сільське підприємство, введення страхових виплат на ризики вирощування
сільгоспкультур.
5. Наполягатиму на прийнятті законодавчих актів, спрямованих на боротьбу з без$
робіттям серед сільської молоді, створення сприятливих умов для закріплення молодих
людей у сфері вирощування і переробки сільгосппродукції.
6. У центр постійної уваги буду ставити проблеми дитинства і освіти.
З цією метою:
1. Добиватимусь відкритого ринку інформаційних, аналітичних послуг в галузі дер$
жавної освітньої політики, звільнення школяра від перевантаження непотрібним нав$
чальним матеріалом шляхом більш глибокої профілізації школи, модернізації навчаль$
них планів і програм, розробки досконалих підручників, скорочення їх кількості, забез$
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Б

печення дітям із віддалених сіл і хуторів виборчого округу отримання глибоких знань з
іноземних мов.
2. Внесу пропозиції щодо створення рівних умов всім дітям для здобуття вищої освіти,
зарахування на перший курс за результатами навчальних досягнень у старшій школі.
3. Сприятиму розширенню кредитування навчання у вищих навчальних закладах
області.
Очевидні недоліки у вихованні молоді. Не сформовані стратегія і тактика цієї роботи. Бу$
ду наполягати на виробленні щодо системи виховання певної об'єктивної і практично
значущої концепції, яка поєднувала б кращий досвід організації виховання дитини.
Буду сприяти:
1. Прийняттю Закону "Про виховання молоді".
2. Прийняттю Закону "Про соціальний захист дитини", в якому передбачити вста$
новлення статусу "соціальна сирота" для бездоглядних дітей, механізм боротьби проти
морального насильства та виробництва посередностей.
3. Запровадженню у навчання основ релігійної моралі, яка повинна зайняти чільне
місце у виховній стратегії.
В Україні не виконується природоохоронне законодавство. Кошти на захист довкілля
виділяються за залишковим принципом. Природні ресурси використовуються злочин$
но. Екологічна освіта та виховання здійснюються формально.
Це приведе до фатальних наслідків. Депутати зобов'язані створити народові
можливість жити в чистій біосфері.
Пенсіонери живуть у злиднях. Необхідно провести пенсійну реформу, передбачи$
ти різні джерела пенсійних виплат, збільшити розміри мінімальної пенсії вже до кінця
2002 року.
Пропонуватиму Кабінету Міністрів України схвалити Державну програму захисту
прав громадян України у випадках праці за кордоном, зокрема підтримки їх
сімей на час відсутності основного годувальника.
Внесу пропозицію органам виконавчої і представницької влади області щодо ство$
рення комісій для забезпечення прав румуномовного населення.
Буду вирішувати проблеми:
газифікації Глибоцького та Герцаївського районів;
завершення будівництва Новоселицької гімназії, Красноїльської Сторожинецького і
Опришенської середніх шкіл Глибоцького районів, Герцаївської районної лікарні;
початку будівництва Магалянської Новоселицького та Йорданештської середніх
шкіл Глибоцького районів.
Глибоко переконаний, що виборець має скористатися своїм правом відбирати у
політичну еліту 2002$2006 років людей, які будуть змінювати Україну на краще, а не зра$
джувати черговий раз.
Вірю в мудрість і велич свого народу, дбатиму про захист конституційних прав всіх
громадян України.
Всі на вибори!
Тільки разом ми зможемо забезпечити достойне життя в Україні!
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Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
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Бахтеєва Тетяна Дмитрівна
Б
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: лікар$лікувальник
Попереднє місце роботи: головний лікар Донецького
обласного клінічного територіального медичного об'єднання
Обрана: в/о № 42, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 51,4%
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Головну задачу роботи у Верховній Раді України я бачу в прийнятті законів, які забез$
печать соціальну справедливість, достаток у кожній родині, збереження здоров'я
кожної людини, законність і порядок у всіх сферах життя держави.
Основою розвитку суспільства і реалізації його потенціалу є здоров'я народу. Меди$
цина сьогодні фінансується за залишковим принципом у обсязі, що не дозволяє забез$
печити безкоштовне загальнодоступне обслуговування.
Я буду домагатися прийняття законів, які дозволять підвищити якість медичного об$
слуговування, зроблять його доступним для кожного громадянина України, забезпечать
повне фінансування потреб охорони здоров'я Донеччини.
Суспільство, яке не піклується про лікарів, скорочує собі вік, але якщо воно не підтри$
мує свою молодь, то воно взагалі не має майбутнього. Дійсне багатство нашої країни —
це молодь. Відповідні затрати на освіту та виховання молоді повинні стати суттю
соціальної політики держави, для чого необхідно законодавчо забезпечити:
можливість молоді безкоштовно одержувати повну середню та вищу освіти;
гарантію працевлаштування за фахом після завершення навчання;
державну підтримку молодих сімей, надання їм житла та матеріальної допомоги,
достатньої для виховання дітей;
матеріальне забезпечення багатодітних родин, дітей$сиріт і дітей, що залишилися
без піклування батьків.
Гарантом благополуччя народу є економічний розвиток країни.
Необхідно всебічно сприяти розвиткові провідних галузей Донецького краю —
вугільної та металургійної промисловості. Слід законодавчо стимулювати створення
нових робочих місць та поліпшити соціальний захист безробітних.
Стан сучасного суспільства визначається не тільки економічними показниками, але і
його інтелектуальним потенціалом, рівнем розвитку науки і культури.
Я буду домагатися збільшення державного фінансування освіти, науки, медицини,
культури і екологічних програм, достатнього для вирішення задач, що стоять перед ними.
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Необхідно забезпечити гідний рівень життя працівникам правоохоронних органів,
військовослужбовцям Збройних сил України — захисникам миру та спокою в
суспільстві.
Ми завжди повинні пам'ятати й цінувати ратний і трудовий подвиг ветеранів, що є
гордістю Батьківщини, які створили фундамент для подальших досягнень нашої країни.
Я буду домагатися державних гарантій соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів: істотного збільшення розмірів пенсій, безкоштовного медичного обслугову8
вання і санаторно8курортного лікування, зниження оплати за комунальні послуги.
Для забезпечення діючої соціальної політики, для поліпшення умов життя кожної дон$
баської родини необхідно забезпечити гідне представництво інтересів регіону на
всіх рівнях країни. Формування регіонального бюджету повинне відповідати тому
місцю, яке Донецький регіон займає в економіці України. Місцеві органи самоврядуван$
ня повинні одержати більше повноважень, щоб мати можливість повною мірою задо$
вольнити соціальні потреби людей. Держава від цього тільки виграє, зміцніє економічно
та політично.
Необхідною умовою для забезпечення в суспільстві соціальної справедливості є вер
ховенство закону, перед яким усі повинні бути рівні.
Я виступаю за забезпечення прав і соціальних гарантій кожному громадянину Ук8
раїни, кожній українській родині, щоб у законі вони завжди бачили свого захисника і га8
ранта соціальної справедливості.
Трудовий Донецький край живе як одна велика родина в нашій єдиній Україні,
проблеми кожного з нас — це проблеми нашого краю, вирішувати які ми повинні
разом. У своїй роботі я керуюся інтересами моїх виборців, потребами рідного
Донецька і пріоритетами Донецького регіону.
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
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Безсмертний Роман Петрович
Б
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 13
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

98

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Депутатські запити

0

Беспалий Борис Якович
Б
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: математик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 223, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 25,5%
Комітет: Комітет з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Для нашої команди — блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" — найвищою цінністю є
людина, її добробут, високий рівень життя. На це спрямована як всеукраїнська програ$
ма блоку, так і моя особиста для нашого виборчого округу.
Київ — це не тільки Хрещатик
Без справжньої охорони довкілля та здоров'я незабаром жити буде нікому і ніде.
Тому:
забезпечити належну якість безкоштовного і доступність інших форм медичного
обслуговування
налагодити дієвий екологічний контроль
кожному мікрорайону — осередок довкілля та відпочинку
Ми — Господарі своїх будинків, своєї держави
Замість примусового жеківського обслуговування, власникам кожного будинку нада$
ти можливість укладати прямий договір на обслуговування з будь$яким комунальним
або іншим підприємством, підприємцем. Це знизить вартість і підвищить якість обслу$
говування житла.
Продовжувати допомогу у створенні і роботі організацій власників житла. Жодного
підвищення житлово$комунальних тарифів та вартості проїзду у міському транспорті без
значного випереджаючого зростання доходів громадян.
Встановлення мінімальних пенсії та заробітної плати не нижче прожиткового мініму$
му — 342 гривні.
Повернути заощадження, знецінені в Ощадбанку СРСР та Держстраху СРСР. Домага$
тися належної компенсації з боку Росії, але, не чекаючи міждержавного врегулювання
цієї проблеми, повертати вкладникам$киянам гроші від продажу земельних ділянок у
Києві під забудову приватними будинками, магазинами тощо. Зараховувати борги дер$
жави у рахунок комунальних платежів.
Оплата міських телефонних розмов за лічильниками тільки за згодою абонента. Інак$
ше — лише помірна абонентська плата. Заборона округлювати час при оплаті усіх видів
телефонних та суміжних послуг: внутрішньоміських, міжміських та міжнародних розмов,
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мобільного зв'язку, Інтернету, ІР$телефонії. Заборона встановлювати плату за вхідні
дзвінки для усіх видів телефонного зв'язку.
Нове життя — старому Подолу
Княжа Гора і Поділ — історичні витоки Києва. Комплексна програма збереження і роз$
витку центральної частини Подолу як культурно$історичної спадщини. Залучення на$
лежних асигнувань від міста, держави, ЮНЕСКО.
Хто створив робоче місце — герой, два — двічі герой
Підтримка вітчизняного виробника усіх форм власності і подолання безробіття.
Збільшення робочих місць через просту стимулюючу систему оподаткування. Подолан$
ня безробіття через центри зайнятості, перекваліфікацію, навчання для дорослих.
Не допускати розкрадання та штучне банкрутство державних підприємств. Позбави$
ти олігархів та монополістів податкових пільг.
Спрощення реєстрації підприємств, зменшення кількості перевірок. Підтримка та за$
хист від "чиновницького рекету" підприємств — "Київмлин", "Лакма", "Ленінська кузня",
"Маяк", "Оболонь", "Тетра Пак Україна", "Фармак" та інших.
Інтелект — майбутнє нації
Всебічна підтримка науки, зокрема фундаментальної, освіти, культури. Їхнє по$
вноцінне фінансування, виплата працівникам усіх законних надбавок у повному обсязі.
Підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери не менше як у два рази.
Сприяння розвитку високих технологій, запровадженню їх у виробництво, освіту, побут.
Підтримка молоді через доступне кредитування навчання, будівництва або купівлі
житла. Кожній молодій людині забезпечити перше робоче місце. Поширити пільговий
проїзд у транспорті на учнів та студентів усіх навчальних закладів. Збільшити в 5 разів
неоподатковуваний мінімум доходів для працюючих студентів і учнів професійно$
технічних закладів.
До порядку у державі через порядок у районі
Захист людей від сваволі влади. Невідворотність покарання за скоєні злочини. Зни$
щення корупції через встановлення справжнього контролю за витратами та доходами
високих посадовців, громадський контроль, депутатські та журналістські розслідування.
Утворення муніципальної (міської) міліції. Припинення неконтрольованої міграції в
Україну з гарячих точок.
Невідкладний перехід до професійної армії — заміна загального військового обов'яз$
ку службою за контрактом. Гідне грошове та матеріальне забезпечення людям у формі.
Гарантії виконання програми
З більшості пунктів програми вже внесені і розглядаються законопроекти, з решти —
будуть внесені ближчим часом.
Залучення додаткових коштів до округу, через включення його об'єктів у спеціальні
державні та міські програми. Перерозподіл міського бюджету від Хрещатика до житло$
вих масивів.
Головна ж гарантія те, що наша команда, її лідер, я, як народний депутат, усі попе$
редні програми виконували успішно.
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
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вето
Президента

1

1

0

за
дорученням
фракції

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
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Беспалов Олег Павлович
Б
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: офіцер$політпрацівник
Попереднє місце роботи: президент закритого акціонерного
товариства "Концерн Регіони України", президент
АКБ "Прем'єрбанк"
Обраний: в/о № 183, Херсонська обл.
Кількість отриманих голосів: 21,7%
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Моя програма, шановні херсонці, націлена на розвиток і розквіт регіону.
Я впевнений, що Херсонщина — центр могутнього сільськогосподарського
регіону повинна стати центром випуску екологічно чистих продуктів харчування,
розвинутої нафтопереробної промисловості, суднобудування. Такий напрямок
розвитку забезпечить вирішення багатьох проблем Херсону, в першу чергу, зро
бити людей заможними, впевненими в майбутньому.
По8перше, це приведе до розвитку транспортної інфраструктури краю: доріг, мо$
дернізації і різкого збільшення автопарків, аеропорту, залізничного вузла, будівництва
грузового терміналу.
По8друге, виникне потреба в значному зростанні вітчизняних і закордонних інвес$
тицій в переробну сферу. Мова йде про створення Вільної економічної зони на базі Хер$
сонського морського порту, його розширення за рахунок причальних гілок ХСПО,
будівництва нового елеватора на базі "Паллади".
По8третє, подальший розвиток нафтопереробного заводу, що значно підвищить
індустріальний потенціал міста.
По8четверте, я передбачаю, що ці зміни викличуть великий обсяг робіт для місцевих
підприємств, їх відродження і зміцнення. В першу чергу, швидкого зростання будівель$
ної індустрії, залучення інших регіонів і закордонних будівельних організацій.
По8п’яте, ми змушені будемо докорінно перебудувати і модернізувати міську, кому$
нальну інфраструктуру. Ні часу ми не можемо миритися з розбитими шляхами, катас$
трофою з питань водопостачання, тепла, електропостачання. Нам потрібно протягом
3$5 років повністю змінити магістральні трубопроводи, яким сьогодні понад 100 років.
Шосте, необхідно виставити найжорсткіші вимоги до тих, хто забруднює навколишнє
середовище. Життя херсонців, перспектива розвитку краю вимагають від нас постави$
ти заслон знищенню біосфери.
Сьоме, ми перейдемо до значно вищого рівня розвитку освіти в Херсоні. Піднесення
економіки, обслуговування без сумніву викличе величезний попит та підвищення вимог
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до нових спеціалістів. В першу чергу, Аграрного, Технічного, Педагогічного універси$
тетів, закладів підготовки фахівців для морського транспорту, обслуговуючих сфер. Ми
станемо свідками появи нового прошарку менеджерів світової кваліфікації, що будуть
управляти в нашому місті.
Восьме, відновлення Херсонщини приведе до появи десятків нових туристичних
комплексів, сучасних невеликих готелів, розвитку системи медичного, побутового об$
слуговування.
Дев'яте, я ставлю собі за мету досягти зниження цін на 20%, насамперед на про$
дукти харчування, що можна досягти за рахунок зниження прибуткового податку на
10 відсотків і відміни ПДВ.
Десяте, всі ці перетворення можуть бути здійснені, якщо керівники підприємств,
управлінці, громадяни краю будуть мати постійну, вагому політичну, економічну,
фінансову, правову підтримку в країні, в столиці, в Верховній Раді, перед Президентом
України.
І головне — я впевнений, що країна вважається багатою, якщо громадяни
заможні. Коли вони працюють, щоб забезпечити майбутнє, а не живуть, щоб
працювати. Ми досягнемо цих змін!
І будемо відзначати перемоги не в тоннах, кілометрах, мільйонах, а в кількості
впевнених в майбутньому, благополучних і багатих сімей в квітучому Херсоні.
Це буде, бо ми того варті!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

2
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Результати роботи народних депутатів України

Бичков Сергій Анатолійович
Б
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник, юрист, правознавство
Попереднє місце роботи: заступник голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 25, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,3%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
За десять років Україна пройшла нелегкий шлях формування інститутів державності,
встановлення нових економічних відносин, входження до світового співтовариства.
Друге десятиліття в нашій історії мусить стати епохою економічного прориву, зміцнення
єдиної української політичної нації та подальшого утвердження нашої держави в якості
повноправної частини загальноєвропейського простору.
Для цього необхідно зробити наш парламент дієздатним. Ми повинні створити ефектив$
ну систему взаємодії народних депутатів України з місцевими органами державної влади
та самоврядування з метою гармонійного розвитку як регіонів, так і держави в цілому.
Дніпропетровщина є однією з базових промислових областей України, а місто
Дніпропетровськ є унікальним технополісом, аналогів якому в світі небагато. Потенціал
Дніпропетровська дозволяє дати роботу і забезпечити гідний рівень життя кожному, хто
цього прагне. Для цього необхідно рішуче і компетентно здійснити оновлення законо$
давчої бази.
Потрібно прийняти інвестиційний та податковий кодекси. Податки мусять стимулю$
вати виробництво.
Необхідно прийняти цілісну концепцію регіональної політики у сфері зовнішньоеко$
номічних зв'язків регіонів України, законодавчо забезпечити пріоритетність та узго$
дженість дій центральних та регіональних органів державної влади у процесі реалізації
єдиної стратегії міжнародного співробітництва України. Треба забезпечити збільшення
іноземних, а також внутрішніх інвестицій в економіку Дніпропетровщини. За рахунок
цього підприємства Дніпропетровщини отримають можливість розвитку, впровадження
сучасних технологій, вийдуть на нові світові ринки.
Необхідно зберегти зв'язок поколінь. Не можна втратити унікальні наукові та вироб$
ничі школи — досвідчені майстри мають ростити свою зміну.
Мусимо створити належні умови для здобуття нашою молоддю якісної сучасної
освіти. Потрібно впровадити дієві механізми державної підтримки працевлаштування
молодих спеціалістів, зокрема шляхом податкового стимулювання роботодавців.
За своїм науковим потенціалом Дніпропетровськ є унікальним явищем у світі.
Розробки наших вчених давно широко розійшлися за межі регіону та України. Місто по$
требує розробки і реалізації окремої програми розвитку території з високою концент$
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рацією науково$технічного потенціалу, що забезпечить приток інвестицій до сфери на$
уки та високих технологій.
Державна політика повинна базуватися на засадах соціальної справедливості,
пріоритетності інтересів конкретної людини. Цей критерій мусить бути покладений в ос$
нову всіх соціальних програм.
Ми маємо модернізувати систему охорони здоров'я. Для цього потрібно впровадити
ефективну систему медичного страхування, зробити медичну допомогу доступною,
провести модернізацію галузі.
Тягар комунальних платежів мусить стати легшим. Кожен платитиме лише за послугу
відповідної якості, яку отримує. Нова ефективна система підрахунків спожитих кому$
нальних послуг, впровадження нових форм їх надання та ефективний контроль за цільо$
вим використанням платежів населення мають стати основою програми розв'язання
комунальних негараздів.
Нашими спільними зусиллями ми можемо зробити Дніпропетровськ справжнім євро$
пейським містом, а його громадян заможними та щасливими.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

3

7,25

Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Б

Результати роботи народних депутатів України

Біловол Олександр Миколайович
Б
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): партія "Демократичний союз"
Освіта: вища
Спеціальність: лікар, юрист, провізор
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 100, Кіровоградська обл.
Кількість отриманих голосів: 57,1%
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Моя програма — це логічне продовження нашої спільної живої роботи з Вами, мої ша$
новні Виборці, яку ми розпочали лише півтора року тому на Кіровоградській землі, що
стала рідною для мене. Ваша постійна увага, накази та вимоги мешканців округу надають
мені високу честь знову звернутись до Вас за підтримкою на виборах 31 березня 2002
року. У разі обрання мене народним депутатом на другий термін, спираючись на здобу$
тий досвід, вашу допомогу та підтримку, я готовий, здатен і знаю, як, де, завдяки чому:
1. Продовжити, суттєво зміцнити та поглибити плідну роботу по реальному покра$
щенню щоденного життя кожної родини.
2. Скрізь і завжди — змінюватися і змінювати лише на краще...
Найголовнішим для себе вбачаю.
У Верховній Раді.
Органічно продовжити законотворчу роботу по формуванню нової системи влади,
яка слугуватиме людині праці, громадянам України.
Докласти всіх зусиль до ефективного зміцнення демократії, як дійсної влади наро$
ду. Демократії, що є запорукою:
– відповідальності влади всіх рівнів — від сільської до Верховної Ради пе$
ред народом;
– гарантованої роботи, гідної заробітної плати, достатньої пенсії, надійного
соціального захисту;
– якісної освіти, рівних можливостей для всіх, розвитку науки та культури;
– особливої уваги держави до системи охорони здоров'я, до матері і дитини,
людей похилого віку та інвалідів;
– безпеки, свободи людини, її права жити у суспільстві, де панують закон, поря$
док, соціальна справедливість.
Безумовно, боротися за найголовніше — законодавчу побудову такої України,
якою пишатиметься кожен її громадянин!
У нашому виборчому окрузі:
Формування асоціації депутатів всіх рівнів, як колективного органу контролю за
всім комплексом реалізації соціально$економічних програм, виконанням
обов'язків органами влади на місцях.
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Продовження запланованих заходів по:
– комплексній комп'ютеризації шкіл та навчальних закладів округу;
– добудові шкіл с. Ганівка Новоукраїнського району, с.Жовтневе Устинівського району;
– ремонту школи с. Червоновершка Компаніївського району;
– ремонту та оснащенню ДЮЦу селища Смоліне Маловисківського району;
– добудові Бобринецького телевізійного ретранслятора;
– подальшій газифікації сіл Кіровоградського, Компаніївського, Маловисківсько$
го, Новоукраїнського,Бобринецького та Устинівського районів;
– добудові водоводів у Компаніївському та Устинівському районах;
– організації системних, якісних ремонтів доріг, електромереж, водоводів на те$
риторії округу;
– забезпеченню на законодавчому рівні умов подальшого розвитку та роботи
гірничого комбінату селища Смоліне Маловисківського району;
– забезпеченню медичним транспортом та сучасним обладнанням ФАПів та ліка$
рень округу, відкриття ФАПів у населених пунктах;
– розгортанню впродовж 2002 року системи консультацій медичних центрів із
залученням до їх роботи провідних вітчизняних спеціалістів та сучасних ме$
дичних технологій;
– продовження роботи по наданню медичної та консультаційної роботи гро$
мадських приймалень завдяки професійній перепідготовці кадрів, забезпе$
ченню умов швидкого та ефективного реагування на термінові запити, накази,
заяви виборців.
Безумовне виконання поточних та перспективних програм, наказів виборців,
зміцнення та поглиблення взаємодії громадян та їх обранців. І так буде завжди: за
міцним словом — йтиме реальна справа. Іншого для себе не бачу!
Все, що ми разом розпочали і щоденно робили, кожен на своєму місці — лікували і
вчили, будували і відновлювали, підтримували і зміцнювали — добром залишиться лю$
дям, нашим дітям та онукам.
Тож будемо мудрими!
Будьмо здорові! Разом розпочали — разом і продовжувати!
З повагою і шаною — Ваш Олександр Біловол.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

5

14

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

0

3

1

1

0

0

0

4

1

0

0

0
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Б

Результати роботи народних депутатів України

Білозір Оксана Володимирівна
Б
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): безпартійна
Освіта: вища
Спеціальність: викладач фахових дисциплін, керівник хору, магістр
Попереднє місце роботи: завідувач кафедри Київського
національного університету культури і мистецтв
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 70
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

0,75

4

7,25

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

3

1

0

1

1

0

1

0

1

2

0

0

0
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Білорус Олег Григорович
Б
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 6
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

17

3

8,1

0

0

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

3

за
особистою
ініціативою

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Блохін Олег Володимирович
Б
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: викладач фізичної культури та спорту
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 10
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури,
спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

0

Богатирьова Раїса Василівна
Б
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: лікар, правознавець
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: в/о № 41, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 49,9%
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Внаслідок вашої самовідданої і наполегливої праці останнім часом в Україні з'явили$
ся перші ознаки стабілізації економічного розвитку. Зокрема, в Донецькому регіоні по$
ступово відновлюються промислові підприємства, активізується приватна діяльність
громадян, відроджується духовність, повертаються на чільне місце моральні цінності в
суспільстві. І я сподіваюсь, що вже у найближчий час це приведе до певного поліпшен$
ня загального рівня життя в країні, який, на жаль, до останнього часу не може задоволь$
нити нас з вами.
Тому, в разі обрання мене депутатом Верховної Ради України четвертого скликання, я пра$
цюватиму над розробкою та впровадженням в життя соціальних програм, законодавства Ук$
раїни, спрямованих на забезпечення загального економічного і соціального розвитку.
ЛЮДИНА, її ДОБРОБУТ, ЗДОРОВ'Я ТА ВПЕВНЕНІСТЬ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ є голов$
ною моєю турботою. Буду вважати вирішення проблем Донецького краю наріжним ка$
менем своєї професійної діяльності.
Я БОРОТИМУСЯ ЗА ТЕ, ЩОБ:
У загальнодержавній політиці:
Україна, як суверенна демократична європейська країна, розвивала зв'язки з
усіма світовими державами і, насамперед, з найближчим сусідом — Росією.
Головним завданням держави було забезпечення соціального захисту, прав і сво$
бод громадян.
Російська мова отримала статус другої державної мови.
Українська економіка інтегрувалася в світовий ринок.
Стимулювалися інвестиції в вітчизняну економіку.
Був знижений податковий тягар і спрощена система оподаткування.
Надавалася підтримка малому, середньому бізнесу і національному
товаровиробнику в цілому.
Зміцнювався правопорядок і неухильно дотримувалися закони.
Існував суспільний контроль над виконавчою владою, силовими структурами,
проводилася боротьба з корупцією у державних органах.
Проводилася боротьба із забрудненням навколишнього середовища.
Держава надавала реальну підтримку селянину.
Громадяни України були забезпечені роботою, яка б гідно оплачувалася.
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Результати роботи народних депутатів України
Підвищувався рівень соціального захисту пенсіонерів, безробітних, інвалідів, учас$
ників бойових дій, чорнобильців, ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, ба$
гатодітних родин та дітей$інвалідів.
Мінімальна заробітна плата була не нижче прожиткового мінімуму, а пенсія
— мала гідний рівень залежно від трудового внеску.
Відбувалася стабілізація цін і розумна цінова політика щодо квартплати
і комунальних послуг.
Громадянам повернули втрачені заощадження в Ощадбанку і приватних трастах.
Запроваджувалися системи пільгового кредитування молоді для одержання освіти
і придбання житла.
Був рівний доступ усіх до медичної допомоги, освіти.
Держава надавала реальну підтримку науці і культурі.

Б

У регіональній політиці:
Держава залишала регіонам більше коштів на власний розвиток (60% замість 40%).
Інтереси Донбасу врахувалися і були гідно представлені у Києві і за кордоном.
Забезпечувалася державна підтримка як вугільної промисловості, так і експери$
менту в гірничо$металургійному комплексі.
Реалізовувалися програми екологічного оздоровлення Донбасу.
Державні гарантії по виплаті регресів і поверненню боргів по зарплатні.
У Пролетарському і Будьоннівському районах м. Донецька:
Сприяти технічному переоснащенню працюючих шахт Пролетарського і
Будьоннівського районів.
Створенню нових робочих місць за рахунок коштів, що надаються згідно з
програмою закриття шахт, забезпеченню безпечних умов праці.
Надати практичну допомогу щодо розширення виробництва на Пролетарській
птахофабриці (кредитування тощо).
Залучити інвестиції для організації виробництва нових видів продукції на базі КП
"Завод мінвати і конструкцій".
Створення зони відпочинку Будьоннівського і Пролетарського районів по руслу
Богодухівської балки.
Посилення боротьби зі злочинністю і забезпечення достатнього фінансування
правоохоронних органів.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

0

2,7

8

23,25

Депутатські запити

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

4

0

3

4

1

0

0

4

3

0

0

0

0
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Бойко Віктор Олексійович
Б
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електрик
Попереднє місце роботи: радник голови правління
національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
Обраний: в/о № 102, Кіровоградська обл.
Кількість отриманих голосів: 16,1%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Як і Ви, шановні виборці, я добре знаю економічний і соціальний стан, в якому пере$
буває Україна і моя рідна Кіровоградщина. Як і Вас, мене обурюють постійні суперечки
та обіцянки багатьох наших політиків покращити наше життя, бо я переконаний, що той,
хто обіцяє вирішити проблеми, той намагається обдурити. Хто береться відразу за все
— насправді не робить нічого. Порядок і професіоналізм — запорука добробуту!
Я — людина конкретних справ.
Я відповідаю за свої слова і вчинки перед моєю рідною землею — Кіровоградщиною,
могилами моїх предків, моїми земляками, моїми рідними і близькими, які тут живуть,
перед своєю совістю і сумлінням.
Тому моя програма — не декларації і пустопорожні обіцянки, вона цілком реальна для
Кіровоградщини і моїх виборців.
Моя програма — для людей і в ім`я людей! Її положення такі:
I.У законодавчій та політичній сферах:
забезпечити гарантії своєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, подо$
лання безробіття;
протягом 2002 — 2006 років сформувати законодавчу та нормативну базу для
індексації та збільшення пенсій, стипендій та виплат у бюджетній сфері;
розробити законодавчі акти та пропозиції для повернення заощаджень, втрачених
в Ощадбанку СРСР ;
створити належну законодавчу базу для нещадної боротьби зі злочинністю і ха$
барництвом.
II. В економіці:
надати всебічну підтримку та допомогу у вирішенні питання водопониження ниж$
ньої частини Світловодська та укріплення його берегової зони;
забезпечити держзамовлення та інвестиційну підтримку підприємств Світло$
водська за окремою регіональною програмою;
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Результати роботи народних депутатів України
побудувати молокозавод для глибинної переробки молока у с.Несватково (Олек$
сандрівський р$н), що розв`яже питання працевлаштування для жителів цього се$
ла та навколишніх сіл та проблему збуту продукції місцевими сільськогоспо$
дарськими підприємствами;
створити в Олександрівському районі разом з Олександрівським цукрозаводом по$
тужну агрофірму для вирощування цукрових буряків;
створити в Онуфріївському районі регіональну МТС, надати техніку та обладнання
для неї.

Б

III. У соціальній сфері:
Допомогти в газифікації селища Знам`янки та села Водяного, села Подорожнього в
Світловодському районі, села Куцеволівки Онуфріївського району;
надати допомогу в будівництві очисних споруд у м.Новомиргороді;
вирішити питання водопостачання с.Несваткового через будівництво колодязів та
артезіанських свердловин;
надати кошти для ремонту Цвітненської загальноосвітньої школи та інших шкіл ви$
борчого округу за потребою;
для поліпшення медичного обслуговування на території округу надати цільову до$
помогу у придбанні медичного обладнання та ліків для Знам`янської, Світло$
водської, Онуфріївської, Новомиргородської та Олександрівської районних ліка$
рень та інших закладів медичного обслуговування;
надати адресну підтримку та допомогу ветеранам війни та праці, воїнам$"афган$
цям", ліквідаторам аварії на ЧАЕС, багатодітним та малозабезпеченим сім`ям,що
охопить тисячі людей через створення регіонального Благодійного фонду;
сприяти виконанню на території виборчого округу державної програми щодо захи$
сту громадян, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема до$
помогти в створенні та облаштуванні центру реабілітації у Знам`янському районі.
IV. У виховній та духовній сферах:
допомогти у ремонті та реконструкції районних стадіонів на території виборчого
округу;
забезпечити прийняття всіх центральних телеканалів на території виборчого округу
через будівництво додаткових ретрансляторів та збільшення годин мовлення існу$
ючих регіональних каналів;
побудувати для православних віруючих собор у м.Знам`янці;
встановити 167 іменних стипендій для студентів вузів з багатодітних та малозабезпе$
чених сімей, що буде сприяти підтримці талановитої та обдарованої учнівської молоді;
налагодити проведення міні$спартакіад для інвалідів зі всіх районів виборчого округу;
заснувати та налагодити видання щорічника "Альманах світловодських письменників
та поетів".
Я — людина слова і діла, тому виконання своєї програми розпочинаю до виборів. Це
гарантія того, що слова свого я дотримаю!
Вам, мої земляки, — захист, турботу, добробут!
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Виступи

Законодавчі ініціативи
Депутатські запити

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

1

7,5

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Результати роботи народних депутатів України

Бойко Володимир Семенович
Б
Особові дані
Рік народження: 1938
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: генеральний директор відкритого
акціонерного товариства "Маріупольський металургійний
комбінат ім. Ілліча" м. Маріуполь Донецької області
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 4
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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0
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Бойко Юрій Анатолійович
Б
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: художник$графік, бакалавр богослов'я
Попереднє місце роботи: священик, настоятель парафії
Святих великомучеників Бориса і Гліба м. Київ,
ректор колегії святителя Петра Могили
Обраний: в/о № 97, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 15,6%
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Я — священик.
Тому переконаний: влада матиме довіру народу, коли стане моральною. Коли викону$
ватиме свої обіцянки, діятиме прозоро і чесно в інтересах народу.
Я прагну повернути кожному українцеві гідність і впевненість у завтрашньому дні, віру
в Бога і свої сили. Тому я — з Блоком Віктора Ющенка "Наша Україна".
Мої життєві принципи:
Чесність: я обстоюю порядність, єдність слова і діла, доброчесність і законослух$
няність, найперше — державних службовців.
Людяність: я захищаю права й інтереси простої людини. До мене часто ідуть люди,
які втратили надію на владу. Я хочу не тільки молитися за них, а й захищати їхні права і
дбати про них усіма силами. Тут, сьогодні.
Відкритість: я постійно оприлюднюватиму свої наміри, радитимусь із Вами, звітува$
тиму перед Вами про все, що робитиму. Я не ховаюсь у кабінеті, не спілкуюсь із людьми
через помічників. Мене завжди можна почути й побачити — серед людей, на вулиці, у
Церкві. Я прийду на допомогу в час душевних тривог і в земних турботах. На відміну від
нинішніх можновладців, я говорю з кожним із Вас, а не з трибун та телеекранів.
Відповідальність: я відповідатиму перед виборцями за кожне своє рішення, за йо$
го наслідки. Адже відповідальність перед Богом передбачає сувору відповідальність
перед людьми.
Я відстоюватиму чесні правила гри в економіці.
Для цього треба:
скасувати переваги та пільги для окремих підприємств;
запровадити жорсткий контроль з боку держави за діяльністю монополістів;
легалізувати український капітал некримінального походження, загнаний в "тінь"
недосконалим законодавством чи недобросовісною конкуренцією;
створити ефективний механізм запобігання розкраданню та штучному банкрут$
ству підприємств;
вдосконалити податкову систему, щоб вона стада простою і зрозумілою;

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 117

Результати роботи народних депутатів України

Ефективну соціальну політику. Справа честі для мене — подолання бідності й
соціальної незахищеності та підвищення добробуту народу.
Для цього треба:
усунути основну причину бідності — низький рівень оплати праці, пенсій та інших
видів соціального забезпечення;
звільнити від оподаткування доходи, нижчі за офіційний прожитковий мінімум;
створити дієву систему захисту материнства, дитинства, забезпеченої старості,
допомоги інвалідам;
підвищити статус працівників освіти, науки, охорони здоров'я, культури;
здешевити вартість платних і підвищити якість безплатних медичних послуг.
Участь України у світових економічних і політичних процесах.
Чітка позиція України зробить її політику зрозумілою та відкритою.
Прозорість у стосунках з іншими державами унеможливить тиск на Україну ззовні.
Внутрішня стабільність сприятиме довірі й повазі до України у світі.
Міжнародна економічна інтеграція допоможе залучати нові ресурси до економіки
України, що сприятиме її економічному піднесенню, а значить — добробутові українців.
Суспільство єднання і довіри.
Доступність освіти, лікування, культурного зростання, любов до Бога і самоповага —
наріжні камені суспільства людей, згуртованих прагненням і здатністю будувати свою
державу як власний затишний дім.
Я виправдаю надії своїх виборців. Моя праця над законами та участь у житті ви$
борчого округу будуть скеровані на захист Ваших інтересів. Я хочу, можу і буду працю$
вати заради Ваших добра і добробуту. Уряд Віктора Ющенка стабілізував економіку,
ліквідував борги по зарплаті та пенсіях, значно зменшив зовнішній борг України. За Уря$
ду Ющенка ми побачили, що влада може бути професійною, чесною і патріотичною, а
життя може покращитися. Я йду у владу, щоб продовжити справу, розпочату Віктором
Ющенком у 2000 році. Бог допоможе Україні. Ми допоможемо собі.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

5,5

Депутатські запити

7

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

118

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

Б

забезпечити сувору відповідальність державних службовців за нецільове викорис$
тання бюджетних коштів, а працівників податкових служб — за порушення закону.
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0
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Бокий Іван Сидорович
Б
Особові дані
Рік народження: 1942
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Соціалістична
партія України, порядковий номер у списку 2
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Бондар Володимир Налькович
Б
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії та соціально$політичних дисциплін
Попереднє місце роботи: директор центру
муніципальних реформ "Луцьк$1432"
Обраний: в/о № 22, Волинська обл.
Кількість отриманих голосів: 51,3%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Кожен крок для Луцька і лучан
Час рішучих дій настав. Кожен з нас мусить усвідомити, що Україна — наша держава,
і від нас залежить, якою вона буде завтра.
Якщо ми хочемо підняти рівень добробуту наших людей, ми повинні реально змінити
систему управління своєю державою: влада повинна бути відкритою та служити інстру$
ментом втілення суспільних інтересів.
Живучи у місті та працюючи тут, я добре знаю проблеми, з котрими ви зустрічаєтесь,
і причиною більшості їх є небажання можновладців, котрі потрапили на політичний
олімп, думати про інтереси людей, що їх обрали, і за чий кошт вони живуть.
Патріотичні сили показали, що вони вміють працювати для людей. Демонстрацією
цієї доброї волі і вміння став період перебування на посаді керівника Українського Уря$
ду Віктора Ющенка.
Команда, у якій я працюю, завжди проводила прозору та чесну роботу, не тримаю$
чись за високі посади. Добробут кожної родини, освіта за знання, а не за гроші, гідна
зарплата, пенсія та вчасна їх виплата, розвиток вітчизняної економіки та відповідно
створення нових робочих місць — ось основні завдання, котрі ставимо перед собою я
особисто та мої колеги з блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".
Незалежність України у моєму розумінні — це не лише відокремлена територія та
національні атрибути, а й матеріальний статок пенсіонера, студента та людини, яка пра$
цює. Саме тоді, коли ми не будемо боятись за завтрашній день свій та своїх дітей, Ук$
раїна стане по$справжньому незалежною. Для цього необхідна команда патріотів і така
команда є. Команда В.Ющенка, до якої я належу, показала, що можна працювати поряд$
но, працювати для людей, розвивати національну економіку та боротися з корупцією.
Ми переконані, що Луцьк стане справді європейським містом і чимало у цьому на$
прямку зроблено, та хочеться, щоб європейським був не лише його зовнішній вигляд, а
й достаток людей, котрі у ньому живуть.
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Програма блоку є не просто виборчою платформою, але й першим етапом ре0
алізації довгострокової стратегії розвитку України. Вона передбачає:
запровадження моральних та прозорих взаємин суспільства та влади;
будівництво ефективної економіки заради добробуту кожної людини;
відновлення європейських традицій розвитку особистості;
використання можливості світового розвитку для розбудови заможного
суспільства.
Перші десять кроків Блоку будуть спрямовані на негайне вирішення соціальних та
економічних проблем, спричинених безвідповідальним ставленням влади до людини:
1. Приведемо до влади професійних та непідкупних людей, які будуть відстоювати
інтереси простих громадян.
2. Створимо дієвий механізм повернення боргів українським громадянам у зв'язку
із знеціненням їхніх грошових вкладів.
3. Підвищимо рівень оплати праці, пенсійного та інших видів соціального забезпе$
чення. Підвищимо соціальний статус працівників освіти, науки та охорони здоров'я.
4. Створимо ефективну систему адресної державної допомоги тим, хто її дійсно потребує.
5. Створимо дієву систему забезпеченої старості, захисту материнства та ди$
тинства.
6. Легалізуємо трудову міграцію шляхом укладання міжурядових угод з країнами, в
яких працюють українські громадяни. Це визначить їхній статус, дасть їм юридичний та
соціальний захист, регламентує умови та рівень оплати праці.
7. Розробимо ефективні механізми кредитування аграрного сектора, його технічно$
го оснащення, придбання та оренди землі.
8. Забезпечимо послідовність та передбачуваність економічної політики. Викоріни$
мо хабарництво та свавілля чиновників, ліквідуємо економічне підґрунтя "тіньового
бізнесу".
9. Зробимо бюджетний процес прозорим для унеможливлення розкрадання бюд$
жетних коштів.
10. Розробимо фінансово обґрунтовані програми захисту молодого покоління від
насильства та наркоманії.
Результати виконання Програми Уряду Ющенка — основа продовження політики
стійкого економічного зростання та соціального захисту.
Я гордий з того, що належу до згуртованої і професійної команди блоку "Наша Ук$
раїна", очолюваного Віктором Ющенком.
Я поважаю своїх добрих і працьовитих земляків$лучан, люблю своє древнє місто і ро$
битиму все для його розвитку і процвітання, для щасливого життя його мешканців. Не
сумнівався і не сумніватимусь у мудрості Вашого вибору.
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Бондаренко Володимир Дмитрович
Б
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: історик, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 219, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 50,7%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
"РЕАЛЬНІ ПЛАНИ — КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ"
Моя програма базується на основних програмних положеннях блоку Віктора Ющенка
"Наша Україна" з урахуванням статусу Києва, як столиці України, та особливостей свого
виборчого округу.

Економіка
Головне завдання — відновлення роботи підприємств та створення нових робочих
місць.
Кожна людина повинна мати не будь$яку роботу, а таку, що відповідає її бажанням,
рівню кваліфікації та досвіду.
Запрацюють заводи і фабрики — буде зарплата і пенсії, у держави з'являться кошти
на охорону здоров'я, освіту та культуру.
Довідка
Уряд Віктора Ющенка, розпочавши відновлення виробництва в Україні, за п'ятнад$
цять місяців повернув іноземним кредиторам понад два мільярди доларів державних
боргів, виплатив заборговані попередніми урядами зарплати і пенсії, забезпечив
стабільне енергопостачання, зібрав найвищий за роки незалежності урожай зернових.
Економічне зростання інерційно триває й донині.
Необхідно
Ухвалити закони: "Про захист вітчизняного ринку", "Про відповідальність за без$
робіття", "Про гарантії на працю та зарплату".
Зовнішня політика
Україна — одна з найбільших європейських країн із славною історією та великим май$
бутнім. Наше завдання — підтримувати гідні позиції України в світовому товаристві та в
стосунках із сусідами.
Відмова від ядерної зброї, закриття Чорнобильської АЕС, розвал Армії і Флоту, втра$
та геополітичної монополії на транзит нафти і газу — результат діяльності непатріотич$
ної влади та бездумної поступливості перед тиском Заходу і Сходу.
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Негативний імідж України, де сталась найбільша техногенна катастрофа, вбивають
журналістів, а також періодично вибухають "касетні скандали", необхідно докорінно
змінити.
Україна може дати людству найвищі досягнення в науці, технологіях, культурі та
спорті. Такою Україною ми будемо гордитися.
Необхідно
Ухвалити закони: "Про сферу національних інтересів України", "Про гарантії держав$
ної незалежності України", "Про відповідальність за підрив авторитету України".
Внутрішня політика
В Україні відсутнє реальне самоврядування. Керівники областей та районів не обира$
ються громадянами, а призначаються згори.
У результаті незалежні від людей чиновники безкарно відсторонились від най$
гостріших проблем суспільства.
На всіх рівнях владу роз'їдає корупція.
Наші дії
Ми повернемо довіру українців до влади, відтворимо в Україні виборне самовряду$
вання, запровадимо моральні та прозорі взаємини суспільства і влади.
Освіта, культура і духовність
Матеріальні труднощі суспільства не будуть подолані без підтримки і розвитку освіти,
культури і духовності.
Українські діти повинні мати умови для навчання, творчого розвитку, фізичного загар$
тування. Необхідно обмежити тютюнову й алкогольну рекламу, пропаганду наркотичної
вседозволеності, насильства та порнографії.
Наші дії
Ми продовжимо реалізацію програми уряду Ющенка "Реформи заради добробуту" і
доб'ємося духовного відродження України. До реалізації програми будуть залучені ши$
рокі кола громадськості, культурно$освітні заклади, громадські організації та релігійні
громади всіх конфесій.
У соціальній та побутовій сфері
В Україні не забезпечена рівність прав громадян на частку державного майна, бюд$
жетних коштів та земельних ділянок, а для окремих людей діють невиправдані пільги. Їх
можуть мати лише неповнолітні діти, літні та хворі люди, інваліди.
У центрі й районах Києва мешкають рівноправні громадяни. Вони сплачують однакові
податки і мають право жити в однаково добрих умовах.
Дії у Київраді
Разом із депутатами Київради від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" ми розроби$
ли програму комплексного розвитку Святошинського району на 2002$2006 р.р., яка пе$
редбачає заміну мереж опалення і водопостачання, комплексний ремонт житла, рекон$
струкцію доріг та благоустрій, розвиток метрополітену і тролейбусного сполучення.
Виборчий блок Віктора Ющенка "Наша Україна" — це реальні плани і конкретні дії
потужної команди фахівців найвищого рівня, які відповідають вимогам сучасності.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року

Б

Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

47

4

20,85

3

12,5

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0
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Бондаренко Григорій Іванович
Б
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: заступник голови
Державної податкової адміністрації України
Обраний: в/о № 92, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 32,7%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
"За єдину Україну, в якій працездатним забезпечується робота,
пенсіонерам і інвалідам — соціальний захист,
дітям — дитинство, виховання, освіта" —
суть і спрямованість моєї передвиборної програми.
Чому я балотуюся кандидатом у народні депутати України?
Завдяки нашим спільним зусиллям, наполегливій праці кожного з нас в Україні дося$
гнуто політичної стабільності, поступово долається економічний спад, намітились зміни
на краще у настроях людей.
Сьогодні потрібно робити наступні кроки, що значною мірою залежить від того, хто
братиме участь у прийнятті державних рішень.
Практично вся моя трудова діяльність пов'язана з Київщиною. Завжди займався кон$
кретною справою, робив це з користю для людини і держави. Набутий досвід дозволяє
мені вникнути в існуючі проблеми як на Київщині, так і в усій державі, запропонувати кон$
кретні шляхи їх вирішення. Саме тому я дав згоду виборчому блоку "За єдину Україну" ба$
лотуватися кандидатом у народні депутати України. Мета цього рішення — сприяти
поліпшенню соціально$економічної ситуації як у регіоні, так і у державі в цілому, допомог$
ти вирішити конкретні проблеми людини, створити людям умови для самостійного гос$
подарювання.
Які завдання парламенту незалежної України я бачу?
Парламент повинен законодавчо забезпечити політичну стабільність у суспільстві,
ефективне функціонування економіки, господарський розвиток як засіб зростання доб$
робуту людини.
Пріоритетами на цьому шляху мають стати:
завершення реформування та розвиток гілок влади на засадах рівності та демо$
кратичності;
забезпечення громадського контролю за державним апаратом;
відродження і захист вітчизняного виробництва — гарантованого джерела доходів
бюджету;
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Результати роботи народних депутатів України
вдосконалення податкової системи, яка повинна стимулювати виробництво, спро$
щення механізму збирання податків і зменшення їх кількості;
завершення земельної реформи, створення стабільних умов для розвитку АПК, у
тому числі фермерських господарств.

Б

Парламент повинен наповнити реальним змістом конституційний принцип
існування України як соціальної держави
Для цього слід забезпечити:
приведення законодавства України у соціальній сфері до конституційних вимог;
адресну допомогу соціально незахищеним верствам населення;
державну турботу про сім'ю, материнство й дитинство;
введення пенсійного та медичного страхування;
гарантування молодим сім'ям довготермінових державних кредитів для
будівництва житла;
повернення або ж компенсація громадянам втрачених заощаджень.
Посилення парламентського контролю за виконанням законів — важлива умова
поліпшення ситуації в державі, забезпечення соціального захисту населення, ефективної
боротьби зі злочинністю.
Прийняття парламентом реального бюджету, забезпечення при розподілі бюд0
жетних коштів соціальної справедливості.
На вирішенні цих завдань зосереджую свої зусилля у парламенті у разі обран
ня народним депутатом України.
Вирішення багатьох загальнодержавних проблем починається з розв'язання проблем
місцевих. Аналіз ситуації у виборчому окрузі свідчить, що значну частину існуючих проб$
лем можна вирішити уже зараз.
У разі обрання народним депутатом України мої зусилля в окрузі будуть
спрямовані на:
забезпечення відновлення існуючих та створення нових підприємств, розширення
кількості робочих місць;
сприяння сільськогосподарським підприємствам у їх матеріально$технічному за$
безпеченні на паритетних умовах;
реалізацію програм розвитку водопровідно$каналізаційного, розвитку дорожнього
господарства;
реалізацію програм "шкільний автобус";
завершення будівництва шкіл та лікарень з високим ступенем готовності;
надання допомоги в газифікації населених пунктів.
Держава, кожен політик повинні сприяти реалізації громадянами права на свободу
віросповідання. Впродовж тривалого часу підтримую і в майбутньому підтримуватиму
церкву. Дбатиму про духовне відродження, створення умов для навчання і виховання
молоді — основи багатої і сильної України.
Підтримавши мене, Ви віддасте свої голоси за людину, яка знає, як будувати
державу для людини, розвивати економіку, забезпечити рівні життєві можливості
та дієві соціальні гарантії.
Переможемо ми — переможе Україна!
Йдучи на вибори, обіцяю чесно і сумлінно виконувати свої депутатські
обов'язки, захищати виборців.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Б

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

3

3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

3,25

Депутатські запити

11

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Бондарчук Олександр Васильович
Б
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 36
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

3

7,25

2

5,25

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

2

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження
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2

за спрямуванням
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Всього
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1

1

0

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Бондарчук Сергій Васильович
Б
Особові дані
Рік народження: 1971
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер
Попереднє місце роботи: заступник голови концерну
"Енергообладнання" ДП "Завод ім. Малишева"
Обраний: в/о № 20, Волинська обл.
Кількість отриманих голосів: 56,6%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Шановні волиняни, виборці!
Як і Ви, вірю, що наша Україна і Волинський край мають всі умови для достойного жит$
тя. В цьому упевнився на власному досвіді. Був професійним військовим, підприємцем,
помічником народного депутата. Нині — обіймаю посаду заступника директора Спосте$
режної Ради концерну "Енергообладнання — ДП завод ім. Малишева". Це державне
підприємство випускає не тільки високоякісну військову техніку. Виробляємо обладнання
для багатьох галузей економіки, в тому числі комбайни для сільського господарства.
Переконаний, щоб надії на краще справдилися, потрібно на законодавчому рівні
встановити порядок, який би стимулював, а не стримував позитивні зміни. Тому зверта$
юсь до Вас за підтримкою на виборах до Верховної Ради України. Зобов’язуюсь чесно
виконувати обов’язки, які покладають на депутата совість, закон і накази виборців.
Свою роботу в парламенті і окрузі планую зосередити на вирішенні наступних завдань:
1) Упровадження механізмів регулярної звітності центральної і місцевої влади пе$
ред виборцями і відкликання з посад тих, хто не виправдовує довір’я людей, зняття
проблеми депутатської недоторканності. Перед законом усі мають бути рівними.
2) Спрощення податкової системи і зниження податкового тиску. Добиватимусь
продовження щонайменше до 2006 року практики пільгового кредитування в аграрному
секторі, а також збереження фіксованого сільгоспподатку і залишення
сільгосппідриємствам сум податку на додану вартість. Домагатимусь розповсюдження
цієї практики на всі галузі АПК.
3) Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць і підвищення за$
робітної плати працюючим. З цією метою наполягатиму на відміні податку на фонд
заробітної плати. Добиватимусь зняття податку на інвестиції, що сприятиме залученню
додаткових коштів для розширення виробництва товарів і послуг.
4) Забезпечення державних гарантій своєчасності виплат заробітку, пенсій, сти$
пендій та інших доходів громадян, захист їхньої власності і заощаджень. Чесно
зароблене не повинно втрачатись через банкрутства банків, знецінення гривні або що.
Економіка працюватиме тоді, коли люди матимуть кошти для придбання виробленої ни$
ми ж продукції.
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6) Реалізація національної програми забезпечення громадянам оплачуваних з
держбюджету якісних медичних послуг базового рівня, удосконалення системи охоро$
ни здоров’я на основі розвитку страхової медицини під контролем держави.
7) Ухвалення законів щодо підвищення статусу і розмірів гарантованої оплати праці
та пенсій працівникам освіти, культури, охорони здоров’я.
8) Прискорення реформи пенсійної системи та інших галузей соціального забезпе$
чення, щоб достойно жили усі, хто через вік або стан здоров’я особливо потребує
захисту і підтримки.
9) Упровадження державних програм морального і патріотичного виховання мо$
лоді, боротьби з наркоманією та іншими соціальними хворобами, недопущення пропа$
ганди насильства й аморальності.
10) Формування необхідних законодавчих, матеріально$технічних і фінансових умов
для ефективної боротьби правоохоронних органів з корупцією, усіма видами злочин$
ності. Створення системи правової освіти і юридичного захисту майнових, соціальних та
інших прав громадян.
11) Допомога підприємствам округу в отриманні вигідних їм інвестицій і кредитів.
12) Залучення бюджетних і позабюджетних коштів та інших ресурсів для розв’язання
нагальних проблем газифікації населених пунктів, зниження комунальних витрат, для
допомоги освітнім, культурним, спортивним, медичним, дитячим, молодіжним і вете$
ранським закладам, релігійним громадам.
Слово кріпитиму ділом!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

5,75

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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соціальна
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підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

Б

5) Державні гарантії якісної безоплатної середньої освіти та рівних умов доступ$
ності навчання у вищих навчальних закладах за рахунок державного бюджету і пільгово$
го кредитування молоді, яка навчається на позабюджетній основі.
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Борзих Олександр Іванович
Б
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 35
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

6

3

24

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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соціальна
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гуманітарна
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правова
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3

за спрямуванням
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Всього
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0

3

0

3

0

0
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1

0

0

0
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Борзов Валерій Пилипович
Б
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 26
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

1

1

2,75

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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зауваження
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підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
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за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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0

0

0
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Борщевський Віктор Валентинович
Б
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: радіофізик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 35
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

3

5,1

1

3,25

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Бронніков Володимир Костянтинович
Б
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: спеціаліст з проектування та експлуатації
атомних енергетичних установок
Попереднє місце роботи: президент Запорізької атомної
енергетичної корпорації
Обраний: в/о № 81, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 38,2%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Спираючись на власний життєвий і трудовий досвід, розуміючи сподівання і очікуван$
ня жителів округу, упевнений у підтримці своїх виборців, я у своїй діяльності на посаді
народного депутата докладу всіх зусиль для зміни життя людей нашого краю на краще,
перетворення України в багату й авторитетну державу. Досягнення цих задач можливе
шляхом послідовного і твердого відстоювання принципів, якими я керуюся:
I.

Політикоправові основи

Інтереси жителів села, селища, міста, району, області повинні складати основу держави.
Діяльність органів влади всіх рівнів підлягає постійному і повному громадському конт$
ролю. Владу необхідно очистити від потворних проявів корупції і хабарництва.
Адміністративний апарат повинен бути скорочений. Неналежне виконання чиновником
будь$якого рангу службових обов'язків перед громадянами має неминуче тягти за со$
бою персональну фінансову і кримінальну відповідальність.
Рівність усіх перед законом — невід'ємна ознака цивілізованої держави. Депу$
татська недоторканність перед законом повинна бути скасована на всіх рівнях. Вкрай
необхідно посилити боротьбу зі злочинністю. Покарання за правопорушення повинне
бути неминучим.
II. Економічні основи
Життєві потреби людини: жителів села, селища, міста, регіону — повинні стати ос$
новою економіки. Розвиток національної економіки має бути забезпечений стабільни$
ми і прозорими законами, зниженням податкового тиску на вітчизняного виробника
продукції.
Сільськогосподарські виробники усіх форм власності повинні мати державні
замовлення, пільги в оподатковуванні, які враховують реальну фондозабезпе$
ченість сільгоспвиробника, а також умови кредитування — сприятливі розвитку
високопродуктивного землеробства, відродженню і розвитку тваринництва,
розвитку переробних підприємств. Інтереси власників земельних паїв повинні
мати правовий державний захист.
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З урахуванням базового значення енергетичної галузі в забезпеченні життєдіяльності
народногосподарського комплексу держава зобов'язана надавати їй усіляку підтримку.
Електростанції Енергодара повинні стати самостійними суб'єктами енергоринку, а
енергоблоки, що відпрацювали ресурс, — заміщатися сучасними.
Мешканцям територій, які входять в регіон розташування атомної електростанції,
повинні бути надані пільги і компенсації відповідно до Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Ціну на електроенергію необхідно встановлювати залежно від часу доби і віддалення
споживача від електростанції, причому в регіоні розташування АЕС, особливо для
селян, електроенергія повинна відпускатися за собівартістю, а обсяги її споживання не
повинні обмежуватися.
III. Соціальні основи
Місцевий бюджет повинен стати пріоритетним і соціально орієнтованим. Це
забезпечить гідний життєвий рівень пенсіонерам, турботу про підростаюче покоління і
соціально незахищених громадян.
У кожному регіоні бюджет повинен забезпечувати розробку та реалізацію програм
кредитування будівництва або придбання житла, одержання освіти, соціально$
культурного розвитку населених пунктів.
Держава зобов'язана реалізувати на практиці безкоштовний гарантований мінімум
медичного обслуговування. А в регіоні розташування АЕС повинен бути введений
безкоштовний медичний моніторинг стану здоров'я усіх без винятку його жителів,
повинні щорічно проводитися профілактичні оздоровчі заходи, медичні установи
повинні оснащуватися сучасним діагностичним устаткуванням.
Родина — основа суспільства. Діти і молодь — вища цінність держави. Матеріальна
допомога самотнім для їх дітей повинна бути достатньою для фізичного і духовного
виховання нового громадянина.
Пенсія не повинна бути нижче прожиткового мінімуму.
Регіону розташування АЕС — законні права!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

7

29,2

4

39,25

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року

Б
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

7

І читання
доповідь

співдоповідь

4

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

3

0

0

3

1

0

0

0

3

0

3

1

1
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Бубка Сергій Назарович
Б
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: педагог з фізичної культури
Попереднє місце роботи: президент клубу "Спортклуб
Сергія Бубки"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 12
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури,
спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

4

10,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

0

2

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0
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Будаг'янц Микола Абрамович
Б
Особові дані
Рік народження: 1935
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: генеральний директор
Лутугинського об'єднання з виробництва прокатних валів
Обраний: в/о № 110, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 46,5%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Загальні положення
У ХХI сторіччя Україна ввійшла незалежною демократичною державою.
Для виходу народного господарства України з кризового стану необхідно визначити і
спрямовувати роботу за основними пріоритетними напрямками.
У зовнішній діяльності дотримуватись, в першу чергу, напрямку на закріплення зв’яз$
ку з Росією, а потім із Заходом.
Прозорість кордону тільки прискорить економічну стабільність нашої держави, і якшо
узаконити російську мову після української як державну, то це буде сприяти зміцненню
зовнішньої політики України.
1. Ріст виробництва — шлях до покращення добробуту людей
Необхідно забезпечити ріст ВВП в середньому за рік на 6$7 відсотків. Це можливо до$
сягти шляхом росту виробництва в різних галузях промисловості та аграрного сектора.
Тільки такі темпи дозволять виконати задачі соціальної сфери, підняти рівень добробу$
ту населення і насамперед малозабезпечених громадян. Ріст ВВП буде реальний лише
в умовах чіткої роботи всіх підрозділів політики. Повинні працювати також і стимули еко$
номічного росту, закріплені законодавчо.
2. Розвиток науки, культури,мистецтва
Необхідно відроджувати інтелектуальний потенціал нації і поширювати науково$тех$
нологічні інновації, розвиток яких суттєво змінить обсяги виробництва.
Продовжують скорочуватись обсяги фінансування наукових досліджень і розробок, а
також освіти, що необхідно виправити на рівні законодавчого регулювання. Значні мож$
ливості Україна має в цілому ряді галузей. Проте ці можливості потрібно вживати шир$
ше. Для цього необхідно запланувати в бюджеті наукоємкість ВВП не менше 4$5%.
З метою забезпечення високого культурного розвитку держави, відродження духовності
і високої моральності необхідно цим питанням надати стратегічного державного значення.
3. Енергетичне забезпечення
Україна — одна з найбільш енергомістких держав у Європі. Імпортується більше
40 відсотків паливно$енергетичних ресурсів.
Енергокомплекс і його розвиток є загальнодержавною проблемою і вирішити її мож$
ливо тільки законодавчим шляхом.
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Центральне місце займають шахтарські проблеми.
Необхідно припинити закриття діючих шахт і закупівлю вугілля за кордоном. Це зали$
шає шахтарів без роботи, не тільки підриває економіку держави, але й послаблює віру
людей в майбутнє. Треба активніше вести реконструкцію діючих шахт, будувати нові, за$
безпечувати їх найновішою технікою, яку вже розробили і виробляють на наших
підприємствах.
А там, де шахти виробили свій ресурс, створити соціальну інфраструктуру.
Енергетичну програму необхідно здійснювати послідовно,точно, поетапно і на базі
внутрішніх інвестиційних накопичень самого ж ПЕКу.
4. Перебудова соціальної сфери
Для успішного вирішення цього стратегічного завдання найважливішим на попередні
5 років є зміна політики доходів і реформування системи мотивації праці, ліквідація існу$
ючого до цього часу навмисного заниження вартості робочої сили, а також дуже низько$
го рівня соціальних доходів населення.
Для рішення соціальних проблем необхідно забезпечити ріст реальних доходів насе$
лення в 1,3$1,5 рази, його виробничу зайнятість і створення до 1 млн. нових робочих
місць, поступове підвищення мінімального рівня трудових пенсій до прожиткового
мінімуму. Для цього передбачено подавати допомоги незахищеним верствам насе$
лення, реформувати пенсійну систему, прискорити розвиток житлового будівництва й
забезпечити житлом потребуюче населення, покращити систему охорони здоров’я та
демографічну ситуацію.
5. Аграрна політика
Проводити активну аграрну політику, спрямовану на утвердження України в перспек$
тиві як держави з високоефективним конкурентоспроможним сільським господарством
на базі широкого використання передових агротехнічних і біологічних технологій.
Це потребує прийняття і реалізації неординарних соціально$економічних рішень з
боку держави.
6. Бюджетна політика
Передбачено проводити в життя концепцію збалансованості бюджетів по регіонах.
Необхідно формувати бюджетну систему держави "знизу", а саме не менше 60% коштів
повинні залишатися на місцях.
7. Податкова політика
Висувається пропозиція щодо вдосконалення податкової системи, націленої на
підвищення стимулюючої дії, на зменшення податкового тиску шляхом зниження ставок
податку на заробітну плату, на прибуток відміни ПДВ.
Як представник суспільної організації "Регіон", бачу своєю задачею затвердити Ук$
раїну як державу економічно сильну, соціально справедливу і демократично розвинену.
Власними силами ми змінимо життя на краще.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

0

1,5

0

0

Депутатські запити
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Буждиган Пилип Пилипович
Б
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 57
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

21

81,75

2

5,75

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

21

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

3

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

6

8

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

140

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Буйко Георгій Володимирович
Б
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 19
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

1

2,8

1

2,5

Депутатські запити

7

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Бульба Степан Степанович
Б
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$геодезист
Попереднє місце роботи: помічник$консультант народного
депутата України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 10
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

23

10

49,65

1

2,25

Депутатські запити

13

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

10

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

2

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

4

0

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Буряк Олександр Васильович
Б
Особові дані
Рік народження: 1970
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: математик
Попереднє місце роботи: голова правління АБ "Брокбізнесбанк"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 59
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

1
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Результати роботи народних депутатів України

Буряк Сергій Васильович
Б
Особові дані
Рік народження: 1966
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 193, Хмельницька обл.
Кількість отриманих голосів: 61,4%
Комітет: Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

4

15,9

5

29,75

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

4

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

0

5

0

0

0

0

0

3

0

0

1

1

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Васадзе Таріел Шакрович
Особові дані

В

Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: президент відкритого акціонерного
товариства "Українська автомобільна корпорація"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 28
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

1

3,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Васильєв Олександр Андрійович
Особові дані

В

Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова Державної податкової
адміністрації у Донецькій області
Обраний: в/о № 61, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 78,7%
Комітет: не входить до складу комітетів
Фракція: фракція "Регіони України"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Васюник Іван Васильович
Особові дані

В

Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$економіст
Попереднє місце роботи: директор громадської
організації "Інститут реформ"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 43
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

6

17,2

7

16,75

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

0

2

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

3

0

6

0

0

0

1

0

3

3

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Ващук Катерина Тимофіївна
Особові дані

В

Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії, агроном
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 3
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

17

7

35,85

4

11,25

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

7

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

0

2

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

2

0

2

1

0

1

0

2

1

0

0

2

2

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Веревський Андрій Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1974
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова спостережної ради
відкритого акціонерного товариства "Соняшник"
Обраний: в/о № 146, Полтавська обл.
Кількість отриманих голосів: 33,6%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Головним вважаю соціальну справедливість, що означає:
СИЛЬНИМ — РОБОТУ, СЛАБКИМ — ТУРБОТУ!
Як керівник рентабельного підприємства вважаю, що розв'язання найбільш гострих
проблем в країні можливе на нових економічних принципах при чіткому державному
контролі та регулюванні. У першу чергу необхідно відновити промислове й сільськогос$
подарське виробництво.
Я за об'єднання всіх людей справи, тих, хто здатний захистити інтереси Полтавщини,
хто вже сьогодні відроджує вітчизняну промисловість і сільське господарство, забезпе$
чує країну українськими товарами, дає людям роботу, зарплатню, пенсії.
1. Найкраща політика — конкретна справа.
Не витрачаючи часу на політичну демагогію, необхідно вирішувати конкретні пробле$
ми заводів, фермерських господарств, шкіл, лікарень та ін. Сьогодні я, як і більшість лю$
дей, котрі хочуть чесно працювати, відчув: політика добиває економіку. Цьому необхідно
покласти край.
2. Від балачок про захист вітчизняного виробника ми повинні перейти до ре
альних дій.
Я знаю, що для цього необхідно зробити, тому що самостійно вивів вже декілька
підприємств з економічної кризи. Тому я розумію і які закони слід ухвалити.
Економічна політика і відповідна законодавча база повинні бути спрямовані на те,
щоб усі підприємства були зацікавлені у збільшенні виробництва. Диктувати повинен
той, хто працює, а не той, хто розподіляє.
3. Пристойна і своєчасна оплата праці тих, хто хоче і може працювати.
До світового рівня повинні прямувати не ціни та комунальні тарифи, а зарплатня та
пенсії. Комунальні платежі повинні бути не більшими ніж 1/3 середньої зарплати чи пенсії.
Борги по комунальних платежах гасити за рахунок заморожених внесків Ощадбанку СРСР.
4. Громадянин повинний бути упевнений, що влада його захистить.
Жорсткість покарань за посадові злочини і злочини проти особистості. Верховна Ра$
да не повинна бути притулком для негідників. Необхідний закон про відповідальність ви$
щих посадових осіб перед народом і державою.
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5. Молодим сім'ям — упевненість у завтрашньому дні.
Стимулювати підприємства під створення робочих місць для молоді. Державна
підтримка у працевлаштуванні. Довгострокові кредити на пільгових умовах.
6. Сильним — роботу, слабким — турботу!
Треба зберегти здобутки старших поколінь. Ми не повинні кидати напризволяще тих, хто
сьогодні потребує турботи і підтримки. Ношу турботи мають розділити з владою неурядові
організації і найбільш успішні підприємства. Cуспільство не повинне стримувати сильних,
котрі бажають допомагати слабким. Якщо не буде сильних, хто ж допоможе слабким?
7. Моя позиція — відстоювати інтереси регіону.
Завдання відродження економічного потенціалу регіону повинне розв'язуватися на
двох рівнях:
Стабільна й успішна робота великих промислових підприємств залишається
основою економічного добробуту регіону. Поки заводи і сільські господарства
працюють — Полтавщина живе.
Середній бізнес повинен забезпечити наповнення регіонального ринку
конкурентноздатними товарами, перш за все продуктами харчування. У своїй роботі
середні підприємства повинні бути орієнтовані на освоєння ринків сусідніх регіонів.
8. Добробут кожного — у силі регіону. Сила регіону — у нашій єдності!
Необхідною стає конкуренція між регіонами для їх розвитку. Тому однією із
стратегічних цілей повинні бути використання і підвищення конкурентних переваг
Полтавської області по всій Україні. Переваги нашого регіону використовуються далеко
не повно. Необхідне нарощування потенціалу Полтавщини — економіко$
господарського, фінансового, торговельного, інформаційного. Не менше ніж 55%
податків повинно залишатися у Полтавській області.
Відродження економіки регіону і створення нових робочих місць стануть
реальними за умови приходу до влади молодих, енергійних людей, котрі
конкретною справою довели своє право представляти народ.
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Веретенников Віктор Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$енергетик
Попереднє місце роботи: президент торговельної марки "Злагода"
акціонерної компанії комбінат "Придніпровський"
Обраний: в/о № 28, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 26,0%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
НАШЕ ЗАВТРА — В ЗЛАГОДІ Й РІШУЧОСТІ!
Я йду працювати в новий парламент над рядом програм, які повинні кардинально
вплинути на поліпшення життєвого рівня трудящих і всього населення України в цілому.
Серед них головні:
Державна підтримка сучасного товаровиробника
та соціальний захист населення.
Товаровиробники повинні отримати не розмиту, а конкретну державну підтримку роз$
витку сучасної економіки. Її складові:
пріоритетними мають бути інтереси підприємств будь$якої форми власності, а не
здирницькі інтереси держави;
твердо стою на тому, що в Україні треба терміново створювати нову законодавчу
базу розвитку української економіки, де підприємствам будь$якої форми влас$
ності було б вигідно якнайшвидшими темпами розвивати власне виробництво,
боротися за збільшення прибутків, а не приховувати їх від держави, на цій основі
вирішувати всі проблеми соціального захисту людини — в першу чергу дітей,
пенсіонерів, інвалідів;
податки підприємств всіх форм власності не повинні перевищувати допустимі
світові стандарти: 12$18 відсотків;
забезпечення високого заробітку та пенсій.
Прикладом того, як ефективно можна працювати навіть у нелегких сучасних умовах,
може служити робота акціонерної компанії "Комбінат "Придніпровський" (торгова фірма
"Злагода"): темпи зростання виробництва щороку складають не менше 70$80 відсотків,
за останні чотири роки цей показник загалом сягнув майже 500 відсотків.
В цілому в державі рівень зростання виробництва залишається низьким. Для його
підняття потрібна нова законотворча база, на основі якої і слід повно й рішуче здійснювати
прийняття нових урядових програм, спрямованих на розвиток усієї української економіки.
Уже давно доведено і в цьому вже всі переконалися: якщо належними темпами роз$
вивається будь$яке виробництво і економіка в цілому, тоді вирішуються всі інші пробле$
ми, в першу чергу — соціальні.
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Проявляти державну турботу про гарантоване вирішення молодіжних програм, роз$
криття таланту творчої молоді.

В

Формування більшості у новому парламенті, яка б узяла на себе
відповідальність за долю держави.
Ми вдосталь надивилися на парламентські бійки і незгоди, де кожна зі сторін
відстоює свої особисті або групові інтереси. Досить бездіяльності. Парламентському
розбрату треба покласти край.
У мене як у колишнього народного депутата України, який у 1990$1994 роках очолю$
вав у Верховній Раді парламентську фракцію "Злагода$центр", є досвід, як саме треба
будувати таку роботу. Я знаю, як об’єднати різні інтереси різних людей в ім’я інтересів
держави.
Турбота про розвиток духовності громадян України, зокрема — освіти, літера
тури, мистецтва, культури в цілому.
Як людина, яка прямо причетна до мистецьких джерел, я знаю, в якому занедбаному
стані сьогодні знаходиться у нас освіта, література і всі інші види мистецтва. Для вряту$
вання української духовності потрібні кардинальні зміни на краще. Ми не повинні бути
заручниками чужих для нашого народу псевдоцінностей, якими нас щедро обдаровують
зарубіжні ідеологи. Пріоритет — українському! Рівень — світовий!
Держава для людини, а не людина для держави.
Ціни на газ, воду, комунальні та інші види послуг повинні регулюватися державою.
Вчителям, лікарям, військовослужбовцям та іншим категоріям населення — гаранто$
вану високу заробітну плату і гідні умови праці.
Забезпечення виконання державних програм, що торкаються питань охорони здо$
ров’я, безплатного лікування, безплатного навчання для всіх тих, хто нині залишається
за межею бідності або наближений до неї.
Проблеми області, міста, округу.
В роки, коли я був народним депутатом України, я завжди, в силу своїх можливостей,
допомагав округу, місту і області у вирішенні усіх невідкладних проблем. Нині здійснюю
це як депутат обласної ради. Ставши знову народним депутатом України і враховуючи
багатий досвід такої роботи, я зможу бути максимально корисним для всіх виборців, які
мені довіряють.
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Вернигора Леонід Михайлович
Особові дані

В

Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова Полтавської обласної
ради профспілок
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 19
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Вернидубов Іван Васильович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: голова Севастопольської
державної податкової адміністрації
Обраний: в/о № 224, м. Севастополь
Кількість отриманих голосів: 15,9%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Народный депутат — это ЗАКОНОдатель, который должен защищать интересы своих
избирателей и прежде всего — через ЗАКОНЫ. Поэтому как специалист$юрист и эконо$
мист, считаю, что — важнейшей задачей депутата будет — уЗАКОНить, наконец$то, до$
стойный уровень жизни севастопольцев путем принятия эффективного Закона о стату$
се города$героя Севастополя! Необходимость такого Закона давно предусмотрена
Конституцией Украины.
Наш город, выполняя особые задачи по базированию флотов двух государств, не
должен выпрашивать и "выбивать" то, что нам положено! Ведь для решения межгосу$
дарственных оборонных задач используются севастопольские, лучшие на Черном мо$
ре, портовые возможности; здесь обеспечивается размещение и работа многих объек$
тов инфраструктуры двух флотов; здесь решаются задачи коммунального и социально$
го обеспечения военнослужащих и их семей, ветеранов.
Поэтому Конституцией Украины определено, что г. Севастополь (как и г. Киев) имеет
специальный статус и особенности управления, которые должны быть определены от$
дельным Законом. Это не сделано и отсюда вытекают все проблемы города!
Положенные городу средства на социальные нужды, а также инвестиционные, ком$
пенсационные и стабилизационные источники финансирования жизнеобеспечения и
развития должны быть уЗАКОНены!
Только в результате ЗАКОНодательного определения и закрепления — особого ста$
туса города (административного и экономического) и особенностей системы эффек$
тивного управления нашим специфическим регионом — севастопольцы смогут рас$
прощаться с проблемами: холодом в домах, с отключением электроэнергии, отсут$
ствием воды и газа, замусоренностью территорий, с экологическими бедами. Только
так могут быть устранены безработица и низкие зарплаты; может быть организована
необходимая помощь, компенсация коммунальных платежей и поддержка ветеранов,
пенсионеров, молодежи, молодых и многодетных семей, инвалидов и всех других ка$
тегорий нуждающихся и малообеспеченных севастопольцев.
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Проведение в жизнь эффективного ЗАКОНА о Севастополе считаю
главнейшей своей задачей, так как именно от этого в наибольшей степени
зависит в дальнейшем уровень и качество жизни каждого севастопольца и все
будущее нашего городарегиона!
Как кандидату юридических наук, с учетом опыта службы прокурором в Севастополе
и Киеве, а также опыта экономиста в качестве Председателя государственной налого$
вой администрации города, мне хорошо известно — каким должен быть эффективный
ЗАКОН о статусе города$героя Севастополя и как ускорить проведение его в жизнь.
При принятии других ЗАКОНов буду решительно защищать интересы моих изби$
рателей, опираясь на платформу Партии Регионов Украины, — единственной партии,
которая отстаивает интересы каждого села, района, города, региона, то есть интересы
каждого конкретного человека.
При этом через Законы и работу с Правительством буду добиваться:
укрепления порядка по принципу "закон — для всех, защищенность — каждому";
бескомпромиссной борьбы с коррупцией и произволом по принципу "людям —
достаток, жуликов — в тюрьму";
снижения налогов (особенно на зарплату) до уровня, выводящего экономику "из
тени" и стимулирующего отечественных предпринимателей и товаропроизводи$
телей; сельхозпроизводителям — льготное налогообложение;
возрождения предприятий, создания рабочих мест для полной занятости граж$
дан, постоянного роста их доходов;
установления пенсий не ниже прожиточного минимума с последующим подняти$
ем до уровня средней зарплаты;
укрепления Вооруженных сил и правоохранительных органов, социальной защиты
военнослужащих и членов их семей;
государственной поддержки учащейся молодежи, студентов, преподавателей;
поднятия престижа профессии учителя и работника культуры, выплаты им достой$
ной зарплаты;
уважения и законодательного закрепления прав и свобод верующих;
социальной защиты бездомных детей;
реализации на практике конституционного права граждан на бесплатную меди$
цинскую помощь;
оказания бесплатной юридической помощи ветеранам, малообеспеченным
семьям;
принятия мер по недопущению повышения платежей за жилищно$коммунальные
услуги;
создания условий для возрождения села;
создания единого экономического пространства на территории СНГ и прежде
всего — между Украиной, Россией и Белоруссией;
принятия Закона об официальном статусе русского языка.
Обязуюсь оказывать, в случае избрания, всю возможную помощь и поддержку каж$
дому обратившемуся ко мне.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

6

5

24,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

10,25

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
доповідь

співдоповідь

3

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

2

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0
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Вінський Йосип Вікентійович
Особові дані

В

Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, політолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 6
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

3

8,65

1

22,25

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

3

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

1

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1
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Волинець Михайло Якович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер$електромеханік
Попереднє місце роботи: голова Конфедерації вільних профспілок
України, голова профспілки Незалежних гірників України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 14
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

4

9,35

4

8,5

Депутатські запити

24

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

4

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

2

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

0

0

3

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0
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Волков Олександр Михайлович
Особові дані

В

Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): партія "Демократичний союз"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$технолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 208, Чернігівська обл.
Кількість отриманих голосів: 35,8%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
ВАМ, люди, — захист і підтримку
Минуло вже десять років реформ під гаслом ринкових перетворень. Проте станов$
лення нової системи значною мірою відбувалося за рахунок зниження якості життя. Вва$
жав і вважаю цю ситуацію неприпустимою.
Переконаний, настав час наповнювати гасла реальним змістом. Демократія є дієвою
тільки тоді, коли виконуються її закони.
Демократія — це добробут, гарантований законом. Моя депутатська діяльність в
першу чергу зорієнтована на впровадження в життя законів демократії.
Закон демократії — ефективна виборна влада, відповідальна перед народом
На законодавчому рівні слід запровадити:
формування Кабміну парламентською більшістю і їхню спільну відповідальність
перед народом;
право Президента на розпуск Верховної Ради у разі її нездатності сформувати
уряд більшості;
обмеження депутатської недоторканності;
виборність глав місцевих держадміністрацій;
новий закон про референдуми, що дозволив би вирішувати питання місцевого
розвитку шляхом прямого народного волевиявлення.
Закон демократії — гарантована робота й гідна зарплата
Для закріплення позитивних тенденцій в економіці необхідно:
ввести гарантований погодинний мінімум заробітної плати;
скасувати ПДВ та податок на фонд заробітної плати, ввести прогресивний пода$
ток на предмети розкошу;
адресно фінансово оздоровити збиткові сільгосппідприємства, встановити для
кожного з них термін виходу на прибутковість;
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використати економічне зростання для створення нових робочих місць.
На рівні округу мною розроблена і винесена на Ваше обговорення "Комплексна
програма соціально0економічного розвитку територій, що входять до Козе0
лецького виборчого округу № 208". Після затвердження на місцевому референдумі
ця програма повинна стати законом на найближчі роки.
Закон демократії — якісна освіта, рівні можливості
У держави немає чужих дітей. Тому пропоную закріпити на законодавчому рівні:
фінансування системи освіти і науки на рівні не нижчому від 5% ВВП;
статус державних службовців для педагогів і науковців;
надання в кожному державному вузі безкоштовних місць для випускників
сільських шкіл.
На рівні округу зобов'язуюсь продовжувати та розвивати всі програми підтримки за8
кладів освіти, що нині реалізуються.
Закон демократії — все для здоров'я людини
Все інше втрачає значення, коли немає здоров'я. Тому наполягаю на:
гарантіях безкоштовності життєво необхідних медичних послуг;
впровадження в життя державної програми боротьби з наркоманією, токсико$
манією та алкоголізмом серед підлітків та молоді;
запровадження страхової медицини;
підвищення статусу медпрацівника.
На рівні округу зобов'язуюсь продовжити всебічну підтримку лікувальних закладів.
Протягом року завершу комплектацію парку автомашин "швидкої допомоги". Забезпе8
чу додаткові знижки на ліки для соціально незахищених верств населення.
Закон демократії — гарантії прав та свобод; безпека людини — порядок у
суспільстві
Влада — для людини, а не навпаки. Буду пропонувати закони, спрямовані на:
відшкодування збитків, завданих громадянам неправомірними діями державних органів;
реформування правоохоронних органів, поділ міліції на державну й муніципальну;
скасування військової повинності до 2006 року.
Закон демократії — надійний соціальний захист
Ми маємо вимагати від держави виконання нею своїх зобов'язань.
Невідкладні завдання:
встановлення адресної соціальної допомоги малозабезпеченим на рівні
прожиткового мінімуму;
підвищення соціальних пенсій до розміру пенсій за віком;
початок збалансованого переходу до страхової пенсійної системи.
На рівні округу зобов'язуюсь і надалі не залишати поза увагою проблеми найменш
захищених верств населення, вдвічі збільшити забезпечення програм підтримки.
Перетворимо сподівання на реальність!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

В

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

5

14

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

0

3

1

1

0

0

0

4

1

0

0

0
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Воюш Володимир Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: депутат Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
Обраний: в/о № 1, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 18,8%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
За десять років існування Української держави ми бачили чимало "наукових" про$
грам виходу з кризи. Ми часто слухаємо доморослих рятівників держави і народу. Тим
часом бездарне керування країною вже привело до жалюгідних результатів. Самий
перспективний курорт Чорного моря не використовує навіть чверті своїх можливостей
через відсутність інвестицій і непомірних податків і зборів. Держава з найбільшою дов$
жиною берегової лінії в Чорноморському басейні швидко втрачає свій флот. Україна
втридорога закуповує програмне забезпечення і розбазарює по всій Європі своїх кра$
щих програмістів.
Політики придумують усілякі міфи і страшилки на тему "Що заважає нам нормально
жити". Але всі ці метання від простого незнання законів економіки.
Те, що нам дійсно потрібно зараз, щоб побудувати цивілізовану європейську держа$
ву — здорова економіка. Це щира основа і гарантія розвитку науки, утворення, соціаль$
ного забезпечення. Це — застава благополуччя кожного з нас. І тут я знаю, що говорю.
Головний ресурс економічного росту України в створенні розумної податкової систе$
ми і правильній витраті бюджетних засобів. У цьому наш реальний потенціал.
Але зберегти і збільшити наше надбання зможе тільки молоде покоління. Тому окре$
мим розділом своєї програми я виділяю рішення проблем молоді.
У своїй програмі я не обіцяю усього і відразу. Волію сконцентрувати зусилля на голов$
них питаннях української економіки:
Корінне реформування податкової системи в напрямку зниження податків. Ріст на цій
основі виробництва, створення робочих місць і, як результат, ріст добробуту народу.
Децентралізація бюджету. Податки повинні залишатися там, де вони збираються.
Це зацікавлює місцеві влади в збільшенні обсягів бюджету і виконанні соціальних
програм.
Економічна самостійність Криму. Бюджет республіки повинний, нарешті, стати та$
ким, яким він визначений конституцією автономії, тобто всі податки і збори, зібрані
у автономії, акумулюються в Криму з передачею визначеної частини на загально$
державні нестатки. Такий закон, і він повинний працювати.
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В

Результати роботи народних депутатів України
Соціальна політика:
Найбільш ефективна форма капіталовкладень — через перспективу суспільства і
держави — інвестиції в людський фактор, тобто, насамперед, в освіту та медицину.

В

необхідно забезпечити кожному право на якісну освіту у відповідності зі здібнос$
тями. Потрібно цілком зберегти безкоштовну початкову і середню освіту;
зберегти історичні традиції універсальної освіти, розвивати в підростаючому по$
колінні цивільну поведінку, виховувати патріотизм;
в охороні здоров'я ввести гарантований рівень безкоштовних медичних послуг, а та$
кож державне медичне страхування. Медичним працівникам — гідну заробітну плату;
у пенсійному забезпеченні — домогтися відновлення ролі трудових пенсій,
диференціювання їх відповідно до стажу роботи і розміром заробітків. Не можна
допустити в нинішній ситуації підвищення віку виходу на пенсію;
забезпечити достатню державну допомогу в облаштованості депортованих гро$
мадян, розвитку національних культур. При цьому асигнування на ці цілі повинні
дійти до людей, а не осісти в кишенях чиновників і посередників;
усіляко сприяти посиленню соціального захисту військовослужбовців і їхніх родин.
Найважливіша задача — безумовне забезпечення особистої безпеки солдата, за$
хист його людської гідності.
Молодіжна політика:
Кожна молода людина повинна мати умови для успішного життєвого старту. Це одер$
жання якісної освіти, вільний вибір професії, початок трудової діяльності, заняття
фізкультурою і спортом, самовдосконалення.
Необхідно:
Законодавче закріплення пільгових умов працевлаштування молоді, стимулюван$
ня роботодавців, що надають місця випускникам навчальних закладів.
Реформування системи вищої освіти. Юнаки і дівчата мають право навчатись у
ВНЗах відповідно до рівня своїх знань, а не доходів батьків.
Розробка і здійснення державної програми "Молода родина", що припускає ство$
рення системи цільового пільгового кредитування молодої родини для рішення
проблем житла, облаштованості, виховання дітей.
Російська мова повинна стати другою державною мовою в Україні. Це моя особиста
цивільна позиція.
Низькі податки, реальний бюджет — здорова економіка,
добробут для всіх!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

5

14,8

4

9,75
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Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

В

за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

2

0

2

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 165

Результати роботи народних депутатів України

Гаврилюк Василь Васильович
Особові дані
Рік народження: 1970
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер з експлуатації радіотехнічних засобів
Попереднє місце роботи: генеральний директор обласного дочірнього
підприємства державної акціонерної компанії "Хліб України"
Обраний: в/о № 147, Полтавська обл.
Кількість отриманих голосів: 19,8%
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської
етики та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: група "Центр"

Г

Передвиборча програма
Вважаю, що кожен регіон країни повинен якомога більше докладати зусиль для осо$
бистої розбудови з метою покращення матеріального стану як всієї країни в цілому, так
і своїх мешканців зокрема. З цією метою найближчим часом і з залученням вищих зако$
нодавчих та виконавчих структур, допомогою котрих я зобов'язуюсь заручатися, спільно
з кременчуцькою територіальною громадою повинна бути створена комплексна про$
грама розвитку Кременчука і кременчуцького регіону, розрахована на наступні десять
років. Головними пунктами такої програми, які випливають один з одного і до виконання
яких я зобов'язуюсь докладати усіх зусиль, повинні бути наступні положення:
1. Пошук коштів та залучення інвестицій для всебічного розвитку інфраструктури
регіону. Праця спільна — добробут кожного!
2. Забезпечення незалежності і прозорості складання міського бюджету та здійснен$
ня витрат з нього.
Кошти міські — на громади відродження!
3. Вдосконалення системи управління та кадрового підбору представників місцево$
го самоврядування.
Влада — народу, а не навпаки!
4. Здійснення заходів по реальній розбудові системи соціального захисту населення
та ведення непримиренної боротьби з негативними проявами в здійсненні соціальної
політики.
5. Пошук та впровадження шляхів незалежного енергопостачання основних соціаль$
но значимих установ регіону.
В світлому місті — просвітнє буття!
6. Впровадження разом з місцевими та центральними установами системи страхової
медицини.
Тіло здорове — щасливе й життя!
7. Розробка та введення системи довгострокового кредитування будівництва житла.
Кожній родині — свій затишний дім!
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8. Налагодження найширших економічних зв'язків між основними населеними пунк$
тами регіону для першочергового забезпечення екологічного захисту останнього.
Разом розвіємо мороку дим!
9. Всебічний розвиток системи фінансування культури, яка надасть змогу реально
відійти від залишкового принципу її підтримки.
Міцність громади — в культурі людей!
10. Розробка і втілення в життя соціальної програми підтримки та виховання молодо$
го покоління.
Наше майбутнє — в долонях дітей!
Десять пунктів моєї програми — десять кроків до зростання добробуту кременчужан.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

36

7

38,55

5

10,5

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

7

І читання
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співдоповідь

1

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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галузевий
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політика

гуманітарна
політика
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прийнято у
І читанні
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ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

1

1

1

0

1

0

2

1

2

1

0

0

0
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Г

Результати роботи народних депутатів України

Гаврилюк Іван Ярославович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: актор театру і кіно
Попереднє місце роботи: режисер, актор, сценарист кіностудії "Контакт"
Обраний: в/о № 126, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 44,0%
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Г

Передвиборча програма
Дійсно час рішучих та якісно нових дій та вчинків — настав.
Якою буде в майбутньому наша Україна, залежить від нас — справжніх патріотів цієї
змученої, святої землі.
В своїй передвиборчій програмі, погоджуючись з основними принципами і думками
блоку Віктора Ющенка, маю свої доповнення і пропозиції.
Мене надзвичайно тривожить агресія вседозволеності, аморальності, бездуховності,
які проникли в спільноту наших людей, буквально від жебрака до державного діяча…
Державний діяч без совісті, честі, гідності, який думає тільки про свою вигоду і користь,
при цьому декларуючи благородні і патріотичні гасла, у якого серце не стискається від бо$
лю, коли бачить хворого та голодного — старого чи дитину — він ворог нації…
Все своє свідоме життя я боровся з неправдою, людською підступністю, підлабуз$
ництвом, лицемірством.
З ранньої юності доносив до людей, що жили на Сході України, правду про трагедію і
боротьбу за Волю на Заході нашої Землі, так спаплюжену і втоптану в болото ко$
муністичною ідеологією.
Моя професія та громадська позиція привели мене в політику… Вважаю, що
найбільшу увагу необхідно приділяти соціальній політиці.
А це означає, що:
державна політика має бути українською, відкритою, зрозумілою всім людям,
обіцяне — виконувати;
людина — найвища цінність на планеті і в своїй державі. Тому необхідно допо$
могти їй розвиватися і реалізовуватися як особистості, як господареві, як гро$
мадянину;
добробут, заможне життя кожного українця — складова частина процвітання
держави…
Щоб від гасел перейти до справ, необхідно:
встановити справедливі та розумні податки;
гарантувати оплату праці відповідно до її суспільної значимості;
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гарантувати достойні пенсії — хто більше трудився, той більше отримує;
звільнити від податків населення, яке є нижчим, ніж офіційно$законодавчо вста$
новлений прожитковий мінімум;
законодавчо встановити положення, при якому дирекція, адміністрація або влас$
ники підприємств будуть отримувати заробітну платню лише після погашення за$
боргованості працюючим;
реально повернути грошові заощадження громадянам своєї країни, які по суті бу$
ли в них вкрадені;
матеріально забезпечити захист материнства, дитинства та людей похилого віку;
встановити державний контроль за демонстрацією на кіно та телеекранах
кінострічок, друкованих творів, які показують насильство, порнографію, жор$
стокість, бездушність, злодійство, способи неправдивої наживи;
жорстко сприяти зупиненню розповсюдження наркоманії, алкоголізму, СНІДу,
зупинити так сьогодні прогресуючий — туберкульоз;
на найвищий соціальний шабель я поставив би лікарів, вчителів, людей, що займа$
ються культурою, освітою і охороною здоров’я, правозахисників, особливо тих лю$
дей в погонах, які розкривають злочини і які затримують бандитів…
сприяти молодим людям отримати вищу освіту, навчаючись на основі новітніх тех$
нологій, бо вчені молоді — це основа, фундамент держави, це запорука еко$
номічного зростання країни;
приділяти особливу увагу і віддавати належну шану людям похилого віку — ветера$
нам війни, воїнам ОУН$УПА, праці, інвалідам… Багатодітним сім’ям, учням,
студентам — наданням їм узаконених пільг, в тому числі безоплатного медичного
обслуговування.
А ще треба не тільки знати десять заповідей Божих, а виконувати їх… — кожен день.
А ще, була б моя воля, у кожному кабінеті великого чи маленького начальника на
чільній стіні я би повісив написані пророчі слова Тараса Шевченка із … і мертвим і живим
і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні.
Для виконання своєї програми маю силу, волю і рішучість, велике бажання і
можливість.
З повагою і шаною до моїх краян
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Гавриш Степан Богданович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$правознавець
Попереднє місце роботи: заступник Голови Верховної Ради України
Обраний: в/о № 177, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 64,0%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Г

Передвиборча програма
Два виміри — Держава і Демократія — є визначальними для майбутнього
багатоманітної української нації, її народу.
Визнаючи демократичну консолідацію стратегічною метою України на наступне деся$
тиріччя, слід визначити: головним соціально$ціннісним орієнтиром української політики
є створення широкого простору для розбудови солідарного громадянського
суспільства.
Усвідомленою метою спільноти і практичним завданням держави, влади, політичних
лідерів і громадських діячів має стати формування в Україні політичної нації на високих
громадянських ідеалах — свободи, рівності, справедливості, патріотизму.
Десять вартостей української демократії
1. Гідність людини — обличчя держави.
2. Людина і держава — соціальні партнери.
3. Право і стандарти життя — європейські.
4. Рівні життєві можливості — для всіх.
5. Здоров'я людини — плідне довголіття.
6. Нас — 52 мільйони! (інвестиції — в майбутнє).
7. Молоді — пріоритетні шанси.
8. Кожному громадянину — професію і робоче місце.
9. Пенсійне і державне страхування — під гарантії держави.
10. Соціальне забезпечення — на рівні середніх доходів.
Чесна влада — гідність України
Державна влада повною мірою відповідальна перед народом, забезпечує широкі
можливості для контролю її дій, здійснюваного через суспільні інститути. Авторитет вла$
ди підтримується довірою громадян.
Вважаю за необхідне реформування державної влади:
довершення конституювання державного устрою на засадах системи противаг і
стримувань;
децентралізація державної влади;
сприяння ефективній громадській експертизі законодавчої діяльності Верховної
Ради та виконання прийнятих законів;
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правове й організаційне забезпечення громадського контролю за державною
бюрократією.
Економіка зростання — процвітаюче суспільство
Найближчі п'ять років — перехід до нової моделі економіки: від сировинно$ресурсної,
енергомісткої до економіки інноваційного типу з пріоритетом інтелектуальномістких га$
лузей і технологій; створення економіко$правових передумов для легалізації тіньового
капіталу; запровадження прогресивної податкової системи з метою стимулювання здо$
рової підприємницької активності громадян; спрямування стратегічних інвестицій — в
людський капітал.
Найближчі десять років — вихід стратегічних галузей промисловості на світовий
рівень конкуренції; перетворення аграрно$промислового виробництва у найбільш
рентабельний сектор економіки з пріоритетною експортною складовою; проведення
повного технічного переозброєння; заміна інфраструктури (будівництво доріг, технічних
і комунальних комунікацій тощо).
Найближчі п'ятнадцять років — збільшення соціальних інвестицій в кожного
громадянина в 20 разів; доведення рівня ВВП до середньоєвропейського; набуття
Україною статусу центральноєвропейського енергетичного оператора.
Україна — будівничий нової Європи
Пріоритетною метою зовнішньополітичної стратегії України слід визначити
економічну і політичну інтеграцію в Європу. Стратегія дій на міжнародній арені має
виходити з національних інтересів.
Віддаючи першість європейському вектору зовнішньої політики, Україна гармонізує
свої стосунки з країнами СНД, перш за все з Росією, на принципах рівноправного і
взаємовигідного партнерства.
Нашою метою є перетворення України на європейський миротворчий центр щодо
запобігання конфліктам і вирішення гострих регіональних проблем.
Програмні засади регіональної політики
1. Сприяння залученню інвестицій в економіку Чугуївського, Вовчанського,
Великобурлуцького, Дворічанського і Печенізького районів.
2. Газифікація Чугуївського, Вовчанського, Великобурлуцького, Печенізького
районів.
3. Розбудова інфраструктури
каналізаційних мереж тощо).

районів

(будівництво

шляхів,

оновлення

4. Комп'ютеризація закладів освіти.
5. Ініціювання і підтримка програм
"Вільча" (соціально$економічний розвиток селища переселенців із зони, що
постраждала від чорнобильської катастрофи),
"Глибинка" (розвиток малих сіл),
"Дорога до Храму" (будівництво й оновлення церков),
"Слобожанська краса" (культура селянського обійстя),
"Печенізьке поле" (еколого$етнографічний фестиваль).
6. Широке розгортання програм Дитячого благодійного фонду "Берег надії".
7. Соціальна підтримка малозахищених верств населення (ветеранів війни і праці,
чорнобильців, інвалідів тощо).
ДІЄМО СПІЛЬНО — ЗАРАДИ ДОБРОБУТУ ВСІХ!
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8
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

8

І читання
доповідь

співдоповідь

3

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

2

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

11

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

8

0

6

0

1

0

5

3

7

0

0

1

1
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Гадяцький Леонід Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$правознавець
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 13
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Гайдош Іштван Ференцович
Особові дані
Рік народження: 1971
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: автогосподарство
Попереднє місце роботи: голова Берегівської районної державної
адміністрації
Обраний: в/о № 72, Закарпатська обл.
Кількість отриманих голосів: 33,1%
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Г

Передвиборча програма
Основний девіз моєї діяльності тепер і в майбутньому
"З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ!"
Я свою діяльність присвячую тим, кому небайдужа доля країни, кого турбує майбутнє
наших дітей, хто прагне змінити життя на краще. А тому тільки разом з Вами, шановні
робітники і селяни, службовці і підприємці, працівники культури, медики і освітяни,
пенсіонери і студенти, віруючі різних конфесій та віросповідань, ми побудуємо
суспільство демократії і справедливості.
А для цього нами повинна керувати влада, яка сформована народом і контрольована
ним, яка щоденно стоїть на захисті інтересів своїх громадян.
Я реаліст, не буду обіцяти Вам неможливого. Але знаю, що першочергову увагу слід
приділити відродженню і подальшому розвитку промислового виробництва та агропро$
мислового комплексу. Лісопереробна промисловість в окрузі має відродити свою мину$
лу славу. А закарпатський селянин має працювати на власній землі, яка щедро дарувати$
ме нам сільськогосподарську продукцію, а слава про виноградарів Берегівщини, Ужго$
родщини, Виноградівщини, садоводів Хустщини та Тячівщини має линути на всю Україну.
У випадку обрання мене народним депутатом, свою діяльність спрямовуватиму на
прийняття законів, які б забезпечили розвиток виробництва, фінансово$кредитної сис$
теми, зменшення податкового тиску на суб'єктів господарювання; створення умов для
забезпечення кадрами високої професійної кваліфікації підприємств, які зуміють прово$
дити ефективну інноваційну політику, забезпечать вливання у виробництво інвестицій,
підвищення заробітних плат, створять нові робочі місця. І тоді зникне із нашого закар$
патського лексикону слово "заробітчани", а сім'ї, які місяцями живуть без годувальника,
житимуть разом і в злагоді.
У свою чергу, це дасть можливість отримувати заробітні плати відповідно до рівня цін
на основні продукти харчування, ліки, житлово$комунальні послуги. Паралельно це при$
веде і до реального вирішення питання компенсації втрачених заощаджень.
Новообрана влада повинна, і на це буде спрямована моя діяльність, вжити заходів
щодо газифікації населених пунктів, недопущення відключення електроенергії.
Будівництво електростанції у Берегівському районі — реальний крок до цієї мети.
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Старатимусь, щоб виборці мали гідне життя та соціальний захист і у пенсійному віці,
а вчителі, медики, працівники культури гордилися своїми благородними професіями і
прирівнювалися у правах до державних службовців. І тоді наші діти отримають достойну
освіту, а хворі — належну медичну допомогу. Я ціную турботу тих керівників шкіл,
садочків, ФАПів, які щоденно "вибивають" кошти на предмети першої необхідності для
забезпечення функціонування цих закладів, однак зроблю все для того, щоб держава
гарантовано виконувала ці функції.
Одним із основних завдань держави є захист сім'ї, материнства та дитинства. А тому
зроблю все для забезпечення та реалізації цих завдань.
До першочергових задач відношу і створення умов для молоді отримати рідною мовою
сучасну освіту, оволодіти професією, працевлаштуватися, одержати власне житло.
Мешканцям Закарпаття — краю з особливими національними та культурними
традиціями, історично властивий дух свободи, світогляду та віросповідання. А тому
спільно із громадськими, релігійними, культурними організаціями сприятиму
гармонізації міжнаціональних та міжконфесійних відносин, розвитку культурної,
мовної, релігійної самобутності всіх національних груп округу, збереження
національно$культурної української, угорської спадщини та спадщини людей інших
націй і народностей, що проживають на території регіону, відстоюватиму права на
національно$культурну автономію.
Ми і сьогодні, і в майбутньому — разом. І це доказує час. Згадайте, як усі разом ми
боролися із паводком, який у 1998 та 2001 роках порушив спокій наших домівок, а наші
райони були його епіцентром. Тепер же, вважаю, що першочергова задача Вашого
представника у Верховній Раді України — вжити всіх заходів до реалізації державної
протипаводкової програми. Тільки тоді ми поставимо надійний заслін стихії.
Усім, кому небайдуже власне майбутнє і майбутнє своїх дітей, хто хоче жити вільною
людиною на щасливій Закарпатській землі, пропоную підтримати мою програму. Ми
зможемо разом це зробити!
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Законодавчі ініціативи
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коефіцієнт
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ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

0

1,2

3
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Депутатські запити
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

1

0

1

0

1

0

0

2

1

1

0

0
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Галієв Ернест Едуардович
Особові дані
Рік народження: 1972
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$економіст
Попереднє місце роботи: віце$президент АКІБ "Укрсиббанк"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 25
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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І читанні
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правова
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2

0

2
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0
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0

0

0
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Гапочка Микола Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: перший заступник голови
Державного комітету України "Держкомрезерв"
Обраний: в/о № 113, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 51,2%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Головна мета — утворення соціально$економічних умов на державному рівні для за$
безпечення гідного життя мешканцям Луганщини.
Людина, її добробут та розвиток.
Формування громадянського суспільства та правової держави як основи для
вирішення найгостріших проблем сьогодення: масового безробіття; бідності; пияцтва
та наркоманії; виховання підлітків; утримання престарілих та ін.
Захист прав та свобод кожної людини, її безпеки. Рівна відповідальність усіх грома$
дян перед Законом, відміна депутатської недоторканності. Законодавче обмеження ти$
ску з боку чиновництва.
Прийняття законів, спрямованих на захист інтересів усіх верств суспільства, виділен$
ня цільових дотацій малозабезпеченим громадянам. Введення цивільного контролю за
діяльністю силових структур.
Подолання масової бідності як ганебного явища нашого сьогодення шляхом віднов$
лення роботи підприємств, подальшого реформування сільськогосподарського вироб$
ництва, запровадження програми працевлаштування робітників та селян.
Введення мінімальних зарплат, пенсій та стипендій не нижче прожиткового мінімуму
та своєчасності їх виплати. Ефективне використання земельних угідь, підвищення про$
дуктивності усіх форм сільгоспвиробництва та забезпечення його сучасною технікою.
Державна підтримка сільгоспвиробників, їх пільгове оподаткування та довгострокове
кредитування. Створення таких умов, за яких буде вигідніше сплачувати податки, ніж
ухилятися від них.
Пільгове фінансування вітчизняного виробника, запровадження прозорої банківської
системи, обмеження засилля іноземного капіталу.
Гарантування на державному та місцевому рівнях працевлаштування та зайнятості
молоді, введення пільг для одержання сільською молоддю вищої освіти та надання
пільгових кредитів під будівництво житла для молодих сімей.

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 177

Г

Результати роботи народних депутатів України
Приведення цін на комунальні послуги (електроенергію, газ, воду та ін.) у
відповідність до реальних доходів людей.
Забезпечення бездефіцитності бюджетів сільських, селищних рад — базового осе$
редку державної влади, — для самостійного вирішення місцевих проблем.

Г

Запровадження бюджетно$страхової медицини, збільшення фінансування освіти,
житлового будівництва, культури, спорту та туризму.
Підвищення рівня соціального захисту дітей$сиріт, інвалідів, ветеранів, багатодітних
та одиноких матерів, пенсіонерів, безробітних. Виконання зобов'язань щодо надання
пільг сім'ям, які втратили годувальника.
Розширення інформаційного простору (телебачення, радіо) в сільській місцевості,
очищення його від пропаганди насильства та порнографії.
Повернення людям втрачених банківських заощаджень.
Відновлення Луганщини як складової частини України.
Створення умов для ефективного розвитку всіх форм власності, стимулювання мало$
го та середнього бізнесу в регіоні.
Утворення сучасних дрібних виробництв для звільнених робітників та шахтарів, забез$
печення працездатного населення роботою в містах і селищах виборчого округу. Налаго$
дження робіт стосовно виконання Програми водопостачання населених пунктів округу.
Удосконалення газо$, енергопостачання та освітлення населених пунктів, припинен$
ня відключень електроенергії.
Програма "Сільська дорога": вдосконалення доріг та відновлення мережі гро$
мадського транспорту.
Відродження сільських медичних закладів і оздоровчих міжсільськогосподарських
санаторіїв$профілакторіїв. Покращення санітарного стану населених пунктів округу.
Розширення бюджетного фінансування дошкільних закладів, збереження на селі шкіл
з малокомплектними класами.
Відновлення громадських організацій по захисту селян від злодіїв.
Утворення сільських комунально$господарчих підприємств при місцевих радах.
Своєчасне забезпечення населення паливом, в першу чергу газом та вугіллям.
Шановні виборці!
Я сповідую правило — краще зробити більше, ніж пообіцяти. За свої обіцянки
відповідаю перед богом та людьми.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

3

8,2

2

5,75
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Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Гармаш Галина Федорівна
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: політолог, вчитель російської мови і літератури
Попереднє місце роботи: помічник$консультант народного
депутата України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 16
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської етики
та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано
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3

3

7,9

0

0

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

3
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ініціативою
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І читання
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подолання
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0

0

0
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за
дорученням
фракції

2

Герасимов Іван Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1921
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: військовослужбовець
Попереднє місце роботи: голова Ради Організації ветеранів України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 3
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

1

1

2,25

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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галузевий
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соціальна
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гуманітарна
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позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Гінзбург Ольга Петрівна
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: в/о № 161, Сумська обл.
Кількість отриманих голосів: 22,6%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Г

Передвиборча програма
Під час минулих виборів Комуністична партія застерегла народ щодо пагубності
політичного курсу, який проводить нинішня влада.
Ще донедавна квітуча Україна перетворилася у сіру руїну. Більшість населення перебу$
ває за межею бідності. Під загрозою моральне здоров'я народу. Десять років розрухи і ду$
ховної отрути призвели до того, що люди починають звикати до безладдя, як до норми.
Сьогодні ми маємо історичний шанс змінити ситуацію і повернути громадянам
людські умови життя, обравши до органів влади членів Компартії України — представ$
ників народу.
Я, представник Комуністичної партії, вдячна Радянській владі, яка вивела мене в лю$
ди, не міняю шкіру залежно від політичного клімату, не зраджую товаришів заради влас$
ної користі. Так мене виховали батьки. Іду до Верховної Ради, прагнучи віддати свої
сили для створення такої законодавчої бази, яка б забезпечила:
припинення нав'язаного Україні курсу реформ, що призводять до банкрутства;
припинення пограбування держави та ії громадян;
припинення перетворення України в кримінально$мафіозну державу.
Держава має забезпечити:
1. Всебічну підтримку вітчизняного товаровиробника.
2. Підтримку пільговими кредитами колективних форм господарювання на селі.
3. Повернення з тіньової сфери, як мінімум, одного державного бюджету, за раху$
нок чого підвищиться вдвічі і більше разів рівень життя.
4. Повернення людям роботи.
5. Встановлення розмірів пенсії залежно від обсягу і характеру трудового внеску.
Мінімальна пенсія має відповідати рівню прожиткового мінімуму.
6. Зниження цін і тарифів на житлово$комунальні послуги.
7. Протягом п'яти років повернення проіндексованих трудових заощаджень.
8. Безкоштовне якісне медичне обслуговування та навчання.
9. Турботу про молодь як один з головних пріоритетів держави.
10. Збереження та розвиток науки і освіти.
11. Відродження справді народної армії.
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12. Надання законних пільг ветеранам війни і праці, інвалідам, військовослужбовцям,
чорнобильцям.
13. Відновлення політичного та економічного союзу зі слов'янськими та іншими
країнами колишнього СРСР.
14. Надання російській мові статусу другої державної.
15. Виступаю за радянську соціалістичну Україну, яка забезпечувала і гарантувала
трудящим роботу, доступні ціни, можливість заощаджень, безкоштовну освіту і ме$
дицину, майбутнє дітей і шанобливе ставлення до старших поколінь, — саме це є суттю
моєї можливої депутатської діяльності.
16. У Комуністичної партії є чітка стратегія, є політична воля і досвід відновлення на$
родного господарства.
Переможуть комуністи – виграє Україна

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

22

14

23,35

1

1,5

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

14

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

13

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Г

Результати роботи народних депутатів України

Гірник Євген Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): Конгрес Українських Націоналістів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер хімік$технолог
Попереднє місце роботи: віце$президент закритого акціонерного
товариства "Регіональне агентство економічного розвитку"
Обраний: в/о № 89, Івано$Франківська обл.
Кількість отриманих голосів: 45,5%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Г

Передвиборча програма
Українське суспільство охоплене штучно створеною системною кризою. Для її подо$
лання потрібні негайні зміни і потрібні люди, спроможні їх впровадити.
Внаслідок перебування при владі в Україні колишньої партноменклатури, під при$
криттям розмов про демократію та реформи, відбувається подальше відверте пограбу$
вання українського народу, переважна частина якого поставлена на грані виживання.
Україні загрожує втрата економічної та політичної незалежності.
Тому першочерговим завданням виборчого блоку "Блок Віктора Ющенка "Наша Ук$
раїна", який я репрезентую, є якісна зміна влади в державі. Україні — Українську владу!
Буду відстоювати і добиватись:
1. В галузі політики:
протидія встановленню в державі авторитарно$олігархічної диктатури;
реальна побудова правової держави з чітким розмежуванням функцій законодав$
чої, виконавчої та судової гілок влади;
реальне забезпечення свободи слова в Україні;
впровадження системи громадського контролю за діяльністю органів влади всіх рівнів;
адміністративна реформа, правове та фінансове забезпечення органів місцевого
самоврядування;
формування і утвердження державної ідеології на фундаменті українського
націоналізму;
визнання боротьби ОУН$УПА на державному рівні визвольною боротьбою ук$
раїнського народу за державну незалежність;
Європейська орієнтація України, вступ до Європейського союзу і НАТО.
2. В галузі економіки та соціальної політики:
ліквідація тіньових систем функціонування економіки;
захист прав та інтересів вітчизняного товаровиробництва та споживача, зменшен$
ня податкового тиску, впровадження Податкового кодексу;
забезпечення енергобезпеки держави альтернативними джерелами енергоносіїв, в то$
му числі шляхом розвідки й освоєння власних родовищ на основі передових технологій;
гарантування повернення вкладів населення в колишньому Ощадбанку в точно
визначені терміни;
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ефективна реалізація земельної реформи з реальною передачею землі у приватну
власність селянам, але недопущення "приватизації за безцінь" земельних ресурсів Ук$
раїни іноземцям, вдосконалення Земельного кодексу на користь українського селяни$
на, фінансування сільського господарства через систему земельно$кредитних банків
на пільгових умовах, державне фінансування розвитку соціальної сфери на селі;
гарантія безплатного медичного обслуговування, впровадження страхової меди$
цини, надання і захист особливих прав матері і дитини;
пріоритетна турбота про молодь, гарантії її навчання та зайнятості, кредитування
молодіжних програм.
3. Культура, наука, освіта, мова:
перегляд концепції української національної школи, впровадження сучасних форм
навчання, відновлення престижу вчителя;
пріоритетний розвиток сучасної української культури, фінансування галузі на рівні
з іншими;
збільшення бюджетної частини витрат на освіту, науку, культуру.
4. Духовне оздоровлення суспільства неможливе без державної підтримки
традиційних українських християнських церков, сприяння міжконфесійному по$
розумінню та зближенню їх.
Вірю в мудрість українського народу.
З нами Бог і Україна!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

58

13

35,15

3

5,75

Депутатські запити

19

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

13

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

11

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

1

0

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Г

Результати роботи народних депутатів України

Гіршфельд Анатолій Мусійович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: президент АТ "УПЕК"
Обраний: в/о № 180, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,6%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Г

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0
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ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0
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Депутатські запити

0

Гладій Михайло Васильович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: лікар$ветеринар
Попереднє місце роботи: голова Львівської обласної
державної адміністрації
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 9
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

9

30,15

7

22,75

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

9

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

3

0

за
дорученням
фракції

6

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

7

0

3

4

0

0

0

1

1

1

1

0

0
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Г

Результати роботи народних депутатів України

Гладкіх Василь Іванович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: заступник генерального директора
Державної адміністрації залізничного транспорту України
з питань пасажирських перевезень
Обраний: в/о № 179, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 31,5%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Г

Передвиборча програма
У кожної чесної людини, яка збирається в політику, повинна бути єдина мета : ство$
рити умови вільного і гідного існування для свого народу. Завдання парламентарія —
забезпечити механізми реалізації поставленої мети. Якщо сьогодні ці механізми не
працюють, значить наші закони недосконалі,чи депутати, які прийшли в парламент ми$
нулого скликання, мали інші наміри.
Розумію, що депутатство — серйозний крок. Довгий час знаходячись на керівних по$
садах, я навчився брати на себе відповідальність і не боятися її. Тому готовий відповісти
за кожен пункт своєї програми.
Я виступаю категорично проти:
Злидарського існування більшості населення країни.
Мізерної заробітної плати і пенсії.
Зростаючих цін на комунальні послуги.
Погіршення якості освіти й охорони здоров'я.
Неефективних реформ на селі.
Росту безробіття.
Корупції і беззаконня в суспільстві.
Моїми пріоритетами в парламентській діяльності будуть:
Чітке розмежування повноважень між центром і регіонами. Перехід від усевладдя
центру до розширення самостійності місцевих органів влади і самоврядування.
Створення нових і підтримка існуючих робочих місць, реорганізація збиткових
підприємств.
Боротьба з бідністю в Україні. Забезпечення випереджального росту заробітної
плати, повернення внесків населенню за рахунок різних механізмів компенсації,
підвищення рівня пенсій, будівництва доступного житла.
Підтримка вітчизняних товаровиробників шляхом істотного зниження податкового
тиску, спрощення податкової системи.
Відродження аграрного сектора України і повернення країні слави головної жит$
ниці Європи. Метою аграрної реформи повинна стати передача землі в бережливі
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руки сільського трудівника, залучення серйозних інвестицій в АПК, його технічне і
технологічне переоснащення. Купівля$продаж землі сільськогосподарського при$
значення повинна бути вигідна виняткового для сільських жителів — і ні для кого
більше.
Боротьба з корупцією й організованою злочинністю.
Відстоювання інтересів працівників бюджетної сфери (учителів, лікарів, бібліо$
текарів і т. д.), без яких не буде майбутнього України.
Забезпечення доступності освіти, всебічна підтримка розвитку сільської школи, її
комп'ютеризації, забезпечення підручниками, підвищення соціального статусу
вчителя.
Особлива увага сільській медицині, забезпечення ліками й устаткування лікарень і
фельдшерсько$акушерських пунктів, створення реальної системи профілактичної
медицини.
Прийняття Соціального кодексу, що гарантує соціальний захист з боку держави ве$
теранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам війни Афганістану, інвалідам,
ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Створення умов для здійснення Церквою своєї духовної місії у сфері освіти, куль$
тури, охорони здоров'я та соціального захисту.
Перетворення України з зони екологічного неблагополуччя в "зелену зону", поси$
лення адміністративної відповідальності за порушення норм екологічної безпеки.
Реконструкція і модернізація найважливіших транспортних артерій України —
залізниць, як найважливішого напрямку у створенні умов економічного росту
країни. Для цього необхідно провести капітальний ремонт морально застарілих і
технічно зношених вокзалів, станцій, під'їзних шляхів, підвищити якість обслугову$
вання пасажирів.
Даю слово:
Служити своїм виборцям чесно, узяті на себе зобов'язання неухильно виконувати.
Підходити до рішення будь$якої проблеми відповідально і професійно.
Зробити все, що в моїх силах, щоб у ваших родинах було благополуччя і впев$
неність у завтрашньому дні.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,75

Депутатські запити

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Гмиря Сергій Петрович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 58
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

21

6

14,3

1

2,75

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

5

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

190

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Головатий Сергій Петрович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$міжнародник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 12
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

4

9,5

2

4,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

4

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

2

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0
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Голуб Олександр Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 55
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

3,5

Депутатські запити

12

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0
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Горбаль Василь Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1971
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$міжнародник, референт$перекладач
Попереднє місце роботи: голова правління АБ "Укргазбанк"
Обраний: в/о № 218, м. Київ
Кількість отриманих голосів:13,0%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Я — представник покоління, становлення якого, як особистостей, як професіоналів
співпало по часу з розбудовою України як суверенної демократичної держави. Кращі з
нас вже довели свою спроможність до лідерства в приватному підприємництві, в уп$
равлінні виробництвом, науковій діяльності, на державній службі.
Ми народилися, виросли, здобули освіту, живемо та працюємо на Україні і відчуваємо
недосконалість нашого суспільства, бачимо та розуміємо всі проблеми та негаразди
сьогодення, і віримо в наше майбутнє.
Впевнений, що настав час покласти на покоління тридцятирічних відповідальність і за
законодавчу діяльність. Саме це покоління повинно визначити, яким буде завтрашній
день України, забезпечити своє гідне майбутнє, шановане майбутнє своїх батьків, щас$
ливе майбутнє своїх дітей.
Я один з тих, хто готовий довести свою здатність та волю взяти цю відповідальність
на себе.
Я за сильну ДЕРЖАВУ, професійну ВЛАДУ, цивільне СУСПІЛЬСТВО, що покликані за$
безпечити впевненість кожного в його затребуваності, гідності, захищеності.
Освіта, досвід професійної та суспільної діяльності, життєва позиція переконали ме$
не в необхідності власної участі в діяльності, пов'язаній зі створенням дієвого законо$
давства, в першу чергу з питань:
Удосконалення законодавчої бази розвитку фінансових ринків, насамперед у
сфері інвестиційної діяльності, недержавного пенсійного забезпечення.
Забезпечення прийняття законів, що визначають загальноекономічні принципи
господарчої діяльності та розвитку приватної господарської ініціативи, зокрема
Цивільний кодекс та Податковий кодекс.
Законодавче сприяння подальшому розвитку та удосконаленню банківської систе$
ми України та прискорення її інтеграції в міжнародні фінансові ринки.
Удосконалення стандартів банківського нагляду та банківської безпеки з метою за$
хисту майнових інтересів вкладників та клієнтів.
Вдосконалення державних законів та суспільних відносин щодо отримання вищої,
спеціальної та професійно$технічної освіти. Законодавче сприяння соціального
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Результати роботи народних депутатів України
захисту студентської молоді.
Ініціювання та підтримка програм будівництва житла для молоді та молодих сімей.
Законодавче сприяння працевлаштування молодих спеціалістів.
Законодавча підтримка сім'ї, підвищення рівня соціального захисту молодих
сімей.

Г

Впровадження принципу здорового способу життя, спортивного та фізичного ви$
ховання в життя усіх верств населення, особливо молоді.
Збереження та примноження культурної та духовної спадщини народів України,
підтримка музеїв та бібліотек.
Втілення у свідомість людей національної ідеї. Виховання молодого покоління на
засадах національної гідності.
Вдосконалення системи оплати праці та соціального захисту робітникам бюджет$
ної галузі, насамперед вчителям, лікарям, міліціонерам, військовим тощо.
Створення умов для якісного безкоштовного медичного обстеження, лікування та
оздоровлення дітей, пенсіонерів та інвалідів.
Створення в сфері недержавного пенсійного забезпечення альтернативних ме$
ханізмів та форм соціального захисту населення. Проведення пенсійної реформи.
Забезпечення юридичного та правового захисту кожного громадянина України.
Статус народного депутата дозволить сприяти в розв'язанні економічних, соціаль$
них, транспортних, побутових проблем територіальної громади округу та особисто кож$
ного, хто потребує такого сприяння.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

0

4,8

4

12

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

194

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

2

0

4

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0
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Горбатов Валерій Миронович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): політична партія "Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$гідротехнік
Попереднє місце роботи: голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
Обраний: в/о № 6, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 53,8%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Мета моєї діяльності як депутата — це подальша розбудова нашої держави,
зміцнення її економіки в процесі подолання багаторічної економічної кризи заради за$
безпечення благополуччя України та кожного громадянина зокрема. Під час депу$
татської діяльності був членом комісії Верховної Ради України з питань: фінансів і
банківської діяльності, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і бо$
ротьби з організованою злочинністю і корупцією. Потім ввійшов до складу Комітету з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. За цей час вдалося
розглянути більш ніж три тисячі законопроектів, добитися прийняття більше тисячі за$
конів. Вдалося багато чого зробити, глибше зрозуміти політичні та економічні процеси,
але держава — занадто складний механізм, щоб позитивні зміни були помітні відразу.
Тож надалі нас чекає нелегкий шлях творення себе і своєї країни, творення такої дер$
жави, в якій можна жити з гідністю. Вважаю, що головними пріоритетами в роботі
депутата мають бути:
1) подолання кризової ситуації в економіці шляхом створення сприятливого інвес$
тиційного клімату, насамперед для вітчизняного виробника, завдяки чому можна подо$
лати таке соціальне лихо, як безробіття;
2) кроки назустріч Росії повинні бути більш ефективними: створення умов для роз$
витку співробітництва між Росією та Україною шляхом створення економічного союзу;
3) повернення вкладів населенню та допомога малозабезпеченим;
4) мінімальна заробітна платня та пенсія повинні бути не меншими прожиткового мінімуму;
5) подальша робота над удосконаленням та реалізацією основних положень Зе$
мельного кодексу;
6) заборона на підвищення цін на комунальні послуги, тарифи, найперше, цін на
електроенергію;
7) вирішення проблем депортованих громадян — економічних, соціальних,
політичних;
8) вирішення питання безкоштовного медичного обслуговування, насамперед
малозабезпечених та незахищених верств населення;
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9) активна демографічна політика, захист матері й дитини;
10) перегляд питання про статус російської мови в Криму;
11) забезпечення державної підтримки всіх національностей, визнання рівності прав
всіх національно$культурних та конфесійних об`єднань;
12) молодь — це майбутнє нашої держави. Створення найкращих умов для саморе$
алізації юнацтва — комплексне завдання, вирішення якого потребує як законодавчих
ініціатив, так и конкретної праці на місцях;
13) пошук та реалізація додаткових заходів щодо соціального захисту молоді від нар$
команії та інших соціально небезпечних хвороб;
14) підвищення професійного рівня кадрів правоохоронних органів з метою посилен$
ня боротьби зі злочинністю та корупцією;
15) верховенство закону понад усіма економічними, політичними, соціальними та
іншими відносинами.
Верховна Рада за останні чотири роки прийняла декілька життєво важливих для дер$
жави кодексів. Та це — лише початок великої законодавчої роботи. Вважаю, що саме
професійні законотворці, люди, які не потребують адаптаційного періоду для ово$
лодіння навичками депутатської діяльності, стануть здоровою основою нового парла$
менту і зможуть продовжити справу розбудови держави. Законотворча діяльність
парламенту повинна бути спрямованою на створення багатоукладної економіки,
забезпечення рівними правами представників усіх форм власності.
Обіцяю, що в разі повторного обрання мене до парламенту, докладу усіх зусиль для
того, щоб Україна стала багатшою, Крим — квітучим, а її громадяни — заможнішими.
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Горбачов Віктор Сергійович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: фахівець з економіки і організації
машинобудівної промисловості
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 128, Миколаївська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,7%
Комітет: Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Г

Передвиборча програма
У мене немає обов'язків ні перед ким, крім моїх виборців.
1. Пенсіонерам — гідна пенсія з урахуванням трудового стажу.
2. Повернення вкладів і інших державних заборгованостей населенню.
3. Зменшення тарифів на комунальні послуги.
4. Збільшення заробітної плати бюджетникам, лікарям, вчителям, працівникам
міліції, військовослужбовцям.
5. Підвищення стипендій для студентів і державне безпроцентне кредитування для
одержання освіти.
6. Зменшення податків і введення відповідальності контролюючих органів, за неза$
конне покарання.
7. Зміна Законів для посилення боротьби з корупцією і злочинністю.
8. Якщо буду обраний народним депутатом, зобов'язуюся перераховувати заробітну
плату депутата, як і перераховував 4 роки, дітям$інвалідам, тим, що потребують
невідкладної медичної допомоги.
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
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Горлов Геннадій Васильович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: перший заступник голови правління,
технічний директор відкритого акціонерного товариства
Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"
Обраний: в/о № 78, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 31,6%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Для розвитку економіки в першу чергу потрібно:
Утриматись від підвищення цін і тарифів на продукцію природних монополій (газ,
електроенергію).
Відновити прямі угоди з незалежними постачальниками про поставку електро$
енергії.
Впроваджувати державну політику захисту вітчизняних товаровиробників шляхом
регулювання розміру мита на експортну та імпортну продукцію.
Розповсюдити дію Закону "Про проведення економічного експерименту на
підприємствах ГМК" на підприємства машинобудування, агропромислового та па$
ливно$енергетичного комплексу, транспорту та будівництва.
Спростити схему оподаткування, запровадити єдине оподаткування з товарообігу.
Податок на заробітну платню з громадян вираховувати з прибутку, який переви$
щує законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати фіксованою став$
кою податку.
Встановити чітке розмежування між задачами, котрі вирішуються за рахунок дер$
жавного та місцевих бюджетів.
Державна соціальна політика повинна передбачати:
Розробку програми боротьби з бідністю.
Розробку програми розширення виробництва, ліквідації безробіття та створення
нових робочих місць.
Забезпечення нормальних умов праці, вдосконалення форм та систем її оплати,
що передбачає встановлення справедливого співвідношення між затратами праці,
її результатами та винагородженням.
Забезпечення молоді доступної та якісної середньої, спеціальної та вищої освіти
шляхом виділення державних грантів на освіту.
Надання державних та комерційних кредитів на освіту. Надання пільг суб'єктам
підприємницької діяльності, які забезпечують підготовку та перепідготовку кадрів
за рахунок власних коштів.
Розробку державної програми фінансування дитячих закладів для дітей$сиріт та
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інвалідів та створення умов для надання їм спонсорської допомоги та підтримки,
повне знищення такого явища, як безпритульщина.
Гарантування якості та доступності медичних послуг. Поєднання безкоштовної та
страхової форм медичного обслуговування. Впровадження обов'язкового медич$
ного страхування незахищених верств населення — дітей, пенсіонерів, інвалідів.
Збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок надання кредитів молодим
сім'ям на придбання житла із спеціально створеного фонду для розвитку мо$
лодіжного будівництва та підтримки молодих сімей.
Соціальний захист непрацюючих ветеранів шляхом становлення пенсійного забез$
печення (диференційного в залежності від трудового вкладу — стажу роботи, сфе$
ри діяльності, рівня доходів, часу перебування на пенсії та ін.), при якому мінімаль$
ний розмір трудової пенсії (при наявності необхідного трудового стажу) не може
бути нижчим за прожитковий мінімум.
Розробку та впровадження державної комплексної програми пенсійного та
соціального страхування.
Надання адресної допомоги соціально найвразливішим верствам населення (ба$
гатодітним сім'ям, одиноким матерям, сім'ям, що мають дітей$нвалідів, постраж$
далим в результаті стихійних лих).
Державну підтримку закладів культури, розвиток української культури та культур
національних меншин в місцях їх компактного проживання.
Забезпечення рівноправного розвитку всіх релігійних конфесій (крім проповідую$
чих насильство над особистістю, нетерпимість до людей іншого віросповідання,
екстремізм).

Г

Лише так ми будемо почувати себе справжніми громадянами своєї держави.
Лише так ми подолаємо ті кризові явища, які не змогли подолати до сьогодні.
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Гошовський Володимир Сергійович
Особові дані
Рік народження: 1973
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: лікар, юрист
Попереднє місце роботи: виконуючий обов'язки генерального
директора державного підприємства "Регіон"
Обраний: в/о № 173, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 17,0%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Нас дуже часто запевняють, що в Україні вже розпочався економічний підйом. При
цьому нам з екранів телевізорів показують гарні новини, чомусь переважно зі столиці. А
у нашому ж рідному Харкові, на жаль, усе навпаки. Заводи "ХТЗ", "Верстатобуд", ДБК$1,
"Південкабель" та багато інших в порівнянні з минулими роками фактично не працюють,
а інші завантажені менш ніж на половину своєї потужності. Робітники найвищої
кваліфікації вимушені перебувати у ганебних неоплачуваних відпустках. Величезна
кількість заслужених людей, а тільки у нашому окрузі кількість пенсіонерів становить
36,7 тис. осіб, живуть за межею малозабезпеченості. Не кажучи вже про інвалідів, яких
у окрузі майже 30 тис. осіб. А молодь? Невже горілка та наркотики для них мають зали$
шитись єдиною втіхою? Не дивно, що на цьому тлі так стрімко зростає кількість зруйно$
ваних сімей та підвищується рівень злочинності.
Причини цих негараздів добре усім зрозумілі. Професійні політики воюють один з од$
ним найбруднішими засобами, а реальне вирішення проблем простих людей відкла$
дається на "потім".
Досвідом своєї роботи в Харківській міській Раді я і моя команда наочно продемон$
стрували, що головне у роботі кожного депутата будь$якого рівня — турбуватись про
людей та вирішувати для них конкретні питання. Згуртований колектив моїх однодумців
вже має солідний досвід вирішення серйозних проблем. Ми цілеспрямовано працюємо
у галузі відбудови житлово$комунального господарства, добиваємось прийняття
соціально$спрямованих законів, налагоджуємо роботу систем газопостачання, працев$
лаштовуємо конкретних виборців, допомагаємо церкві, і при цьому нам вистачає сил,
ресурсів та наснаги залучати молодь до спорту, мистецтва та соціальної роботи.
Про необхідність вирішувати проблеми проголошують усі. А наша команда знає, що і
як для цього треба зробити! І ми довели це реальними справами, під час виконання яких
продемонстрували як політичну волю, так і незалежність!
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Г

Результати роботи народних депутатів України
Заплановано багато, а головне — наступне:
1. Негайно домогтись для рідного міста$мільйонника особливого податкового та
інвестиційного статусу, що надасть можливість відновити діяльність наших заводів та
розгорнути нові види бізнесу. Харків обов'язково буде промисловою столицею!

Г

2. Ліквідувати усі обмеження на отримання замовлень з Росії, Індії, Ірану, Пакиста$
ну та інших закордонних країн на Харківські машинобудівні заводи. Україна має керува$
тись своїми власними економічними інтересами, а не підкорюватись західному впливу!
3. На державному рівні перейти до системи адресної підтримки малозабезпечених
громадян. Приділити підвищену увагу ветеранам війни та праці, а також інвалідам.
4. Радикально переглянути в бік збільшення та дотримання справедливості систему
пенсійного забезпечення. Пенсiя повинна виплачуватись у розмірі, не нижчому від про$
житкового мінімуму.
5. Спрямувати бюджетні кошти на термінові виплати по безробіттю. Держава по$
винна забезпечити своїм знедоленим громадянам хоча б прожитковий мінімум!
6. Запровадити дієву систему заохочення материнства через додаткові виплати
вагітним жінкам та особливо одиноким матерям. Забезпечити безплатні пологи за раху$
нок фонду соціального страхування.
7. Зобов'язати виконавчу владу суворо дотримуватись ст. 57 Закону України "Про
освіту", яка гарантує педагогічним працівникам закладів освіти середні посадові оклади
на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості. Забезпе$
чити своєчасність виплат.
Особливі зусилля моя команда буде спрямовувати на постійний зв'язок зі своїми ви$
борцями, щоб у вас завжди була можливість отримати пряму допомогу та підтримку від
обраного вами депутата.
Та особисто від себе хочу додати думку про те, наскільки важливою для мене є спад$
ковість суспільних та родинних традицій. Адже кожний, хто береться за вирішення проб$
лем інших людей, зобов'язаний спитати себе — а чи є в мене таке право?
Відповідальність лежить на нас не тільки перед нащадками,
але й перед дідами та батьками. Ми зобов'язані гідно продовжити
започатковані ними справи!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

2

4,25
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Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0
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Г

Результати роботи народних депутатів України

Грановський Олександр Геннадійович
Особові дані
Рік народження: 1972
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: правознавство
Попереднє місце роботи: президент Торгового дому "Каштан"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 17
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

1

Грач Леонід Іванович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: Голова Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 11
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

4

28,75

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

1

3

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Грачев Олег Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 32
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

11

40,65

2

4

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

11

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

7

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

206

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Григорович Лілія Степанівна
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: лікар$алерголог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 6
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

15

13

31,75

0

0

Депутатські запити

10

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

13

за
особистою
ініціативою

7

І читання
доповідь

співдоповідь

3

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

3
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Результати роботи народних депутатів України

Гринів Ігор Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: хімік, юрист
Попереднє місце роботи: виконавчий директор
Українського фонду підтримки реформ
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 51
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

0

0
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Депутатські запити

5

Грязєв Анатолій Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: пенсіонер
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України,
порядковий номер у списку 12
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

5

10,2

0

0

Депутатські запити

8

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

5

за
особистою
ініціативою

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2
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Г

Результати роботи народних депутатів України

Губський Богдан Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: математик
Попереднє місце роботи: голова ради Фонду інтелектуальної
співпраці "Україна$ХХІ століття", народний депутат України
Обраний: в/о № 196, Черкаська обл.
Кількість отриманих голосів: 34,2%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Г

Передвиборча програма
I
В сфері законотворчої діяльності працюватиму над розробкою і прийняттям
законів, які б забезпечували:
подолання найгостріших соціальних проблем — бідності і безробіття;
збільшення реальних доходів населення як мінімум удвічі. Пенсій і допомоги ве$
теранам і учасникам війни, праці, Збройних сил, інвалідам, чорнобильцям, бага$
тодітним сім'ям, одиноким матерям — не нижче прожиткового мінімуму (в 2002 р.
— 342 грн.), доходів працюючих — не менш як до двох прожиткових мінімумів;
запровадження цільових пільг і дотацій працівникам освіти, медицини, культури,
ветеранам війни і праці, інвалідам, чорнобильцям, багатодітним та малозабезпе$
ченим сім`ям;
доступність освіти і медичного обслуговування;
запобігання духовного спустошення, припинення пропаганди розпусти і насильст$
ва, подолання злочинності, корупції, хабарництва;
повернення всіх коштів вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР і коштів, забло$
кованих на рахунках в АКБ "Україна";
державну підтримку села за рахунок довгострокових дешевих кредитів з бюд$
жетним компенсуванням відсотків за кредит;
державну цінову політику для прибуткової реалізації сільськогосподарської
продукції;
закріплення, як постійного, єдиного фіксованого податку на землю;
підвищення орендної плати за земельні паї до соціально$обґрунтованого рівня;
виділення до двох гектарів землі працівникам та ветеранам освіти, медици$
ни, культури та інших соціальних сфер в сільській місцевості, які не мають зе$
мельних паїв;
збереження і вдосконалення спрощеної системи оподаткування для малого
бізнесу;
звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб, які не перевищують
прожиткового мінімуму, перенесення основного податкового навантаження
на більш забезпечені верстви населення.
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ІІ
Активно працюватиму над вирішенням гострих проблем округу.
1. Розробка комплексної програми розвитку традиційних в окрузі
галузей: зернової, цукрової, кормовиробництва, тваринництва та переробної. Нав$
чання працівників регіону сучасним технологіям господарювання.
На цій основі ліквідувати безробіття.
2. Вирішення соціальних проблем:
ввести щорічне медичне обстеження населення округу і надання безоплатної ме$
дичної допомоги інвалідам, пенсіонерам, малозабезпеченим сім`ям та дітям;
забезпечувати ліками та інструментарієм дитячі лікарні, фельдшерсько$аку$
шерські пункти;
щорічно не менше тисячі учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, дітей на$
правляти на оздоровлення;
забезпечити газифікацію сіл, насамперед, шкіл, дошкільних закладів та лікарень;
забезпечити телефонізацію округу, ремонт та будівництво доріг;
розробити програму екологічного оздоровлення регіону.
3. Примноження традицій, культурної спадщини Черкащини
Очолюваний мною Фонд інтелектуальної співпраці "Україна — ХХІ століття" й надалі
відновлюватиме історичну пам'ять про Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького.
Повернемо до України історичні цінності, які є спадщиною нашого народу.
Надаватиму допомогу в оновленні експозиції меморіального музею$заповідника
Т.Г.Шевченка в Каневі.
Особливу увагу приділятиму:
патріотичному вихованню молоді на прикладах героїзму радянських людей у
Великій Вітчизняній війні;
обладнанню до кінця 2003 року в кожній школі округу комп'ютерного класу;
поповненню всіх бібліотек округу літературою;
проведенню щорічних конкурсів на кращий літературний учнівський твір і
направленню переможців на навчання до вищих навчальних закладів;
направленню обдарованої молоді з округу до навчальних закладів, а також
надання стипендій для студентів — вихідців з округу;
розвитку фізичного та спортивного виховання молоді.
Для тісної співпраці з виборцями, ефективної роботи з їх зверненнями в
кожному райцентрі і м. Золотоноші налагоджу роботу постійно діючих консультативних
пунктів.
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з місця
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коефіцієнт
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2

4
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
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0

0

0

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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політика
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соціальна
політика

гуманітарна
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інше
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зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

10

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

10

0

2

5

0
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3

2

4

2

0

0

0
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Гудима Олександр Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер електричних станцій
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 119, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 28,7%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Моя програма — це, в першу чергу, програма виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша
Україна".
Нашим завданням є негайно запровадити таку систему дій, яка б узгодила інтереси й
консолідувала зусилля всіх суспільних груп у здійсненні рішучих та незворотних якісних змін
у суспільстві. Ми покладемо край використанню влади нечесними людьми та їх угрупован$
нями у власних інтересах.
Ми будуємо правову державу, у якій:
влада відстоює інтереси кожного громадянина, а не вузької групи осіб;
громадськість має можливість брати активну участь у формуванні державної політики;
влада є відкритою та прозорою для контролю з боку громадськості.
Ми будуємо соціальну державу, яка:
забезпечує рівні для всіх правила гри;
встановлює розумні та справедливі податки;
гарантує оплату праці у відповідності до її суспільної значимості;
забезпечує отримання достойних пенсій.
Наші пріоритети спрямовані на закріплення та розвиток фундаментальних змін, запо$
чаткованих урядом Віктора Ющенка в процесі півторарічного виконання Програми "Рефор
ми заради добробуту". Реалізація визначених пріоритетів протягом наступних 4$х років у
першу чергу забезпечить:
відчутне підвищення добробуту переважної більшості громадян України;
сильну економіку та ефективний соціальний захист населення;
справедливе суспільство;
утвердження моральної та чесної влади.
Ми забезпечимо максимальне включення України до світових процесів розвитку. Тому
метою Блоку є вироблення стратегії розвитку України на основі загальнодержавної ідеї, яка
перетворить нашу державу на зрозумілу для світу країну, що має свій національний інтерес.
Ми забезпечимо тіснішу співпрацю з Українською діаспорою, що сприятиме формуванню у
світі єдиної та впливової української спільноти.
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Нашою метою є створити систему доступу до інформації та освоєння знань, яка б
відповідала вимогам демократичного суспільства. Система демократичного управління, яку
будуватиме Блок, потребує активної громадянської позиції кожної людини. Як населенню,
так і управлінцям потрібні нові знання, вміння та кваліфікації, що дозволять їм робити
свідомий вибір та приймати відповідальні рішення.

Г

Для цього ми:
переорієнтуємо систему виховання молоді та підготовки кадрів із пасивного
засвоєння знань на здобуття навиків самостійного мислення і активного навчання;
будемо сприяти розширенню можливості набуття знань через сучасні форми навчання
та інформаційні технології (телефон в кожну сім'ю, комп'ютер та Інтернет в кожну школу);
створимо механізми впровадження в суспільстві новітніх технологій отримання знань
та кваліфікацій за рахунок залучення ресурсів місцевої влади, громадськості та
бізнесу.
Ми створимо умови для залучення молоді до розв'язання актуальних суспільних
проблем та безперешкодного включення її в економічну діяльність. Для цього ми:
забезпечимо участь молоді у впровадженні намічених Блоком стратегічних пріоритетів
державної політики;
сприятимемо започаткуванню молоддю власного бізнесу шляхом надання первинної
інформаційно$технічної та іншої допомоги;
забезпечимо молоді рівні можливості отримання вищої освіти шляхом збільшення
доступу до кредитів, залучення до фінансування освіти приватного капіталу, місцевої
влади та інших потенційних працедавців.
Мною розроблено Енергетичну програму Блоку, яка визначає національні інтереси в
даній сфері та передбачає послідовне впровадження її на основі наступних пріоритетів:
По0перше, максимально використовувати власні енергоресурси, домогтися
оптимального поєднання різних видів енергоресурсів. По0друге, підвищити ефективність
використання наявних ресурсів на противагу екстенсивного шляху розширення їх
виробництва. По0третє, привести у відповідність із програмами соціально$економічного
розвитку оптимальні паливно$енергетичні баланси держави та її регіонів. По0четверте,
активніше брати участь у міжнародному поділі праці в сфері енергетики, у створенні
сучасного енергокомунікаційного середовища. По0п'яте, продовжувати здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
З нами прийде процвітання, гідність та добробут
на зміну занепаду та розчаруванню!
Час перемагати!
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Гуменюк Олег Іванович
Особові дані
Рік народження: 1970
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$економіст
Попереднє місце роботи: голова товариства "Заграва$Експо"
Обраний: в/о № 165, Тернопільська обл.
Кількість отриманих голосів: 47,3%
Комітет: Комітет з питань економічної політики,
управління народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Г

Передвиборча програма
Десять років тому ми голосували за незалежність нашої рідної України. Десять років
тому ми прагнули самостійності, добробуту, кращого життя, самоствердження як вели$
кий європейський народ.
Десять років позаду. Ми маємо незалежність, але в той же час є енергетичними за$
ручниками північного сусіда. Ми маємо добробут, але добробут для вузького кола лю$
дей. Краще життя для більшості українців так і залишилося мрією, і сьогодні, на жаль,
маємо людей похилого віку з простягнутою рукою у містах та селах, людей, що живуть в
атмосфері постійного страху за своє здоров'я, за майбутнє своїх дітей. Нас поважають
в Європі, але поважають за працьовитість та старанність наших громадян, за працю тих
тисяч земляків, які сьогодні заробляють на шмат хліба десь по світах, бо не можуть вдо$
ма знайти гідної роботи.
Що ж заважає нам досягнути квітучої та заможної України? Що потрібно зробити, щоб
справдилися сподівання українців про належне місце нашої країни у Європі? Хто здат$
ний сьогодні забезпечити виконання цих завдань?
Це можемо і повинні зробити ми самі. Український народ. І нічого сподіватися на до$
помогу з Заходу чи Сходу. Я, як український патріот, твердо переконаний, що ніяка про$
грама, навіть найкраща, нічого не варта, коли за нею не стоять люди, готові нести
відповідальність за її виконання, люди, об'єднані спільними поглядами, що перевірені
досвідом поколінь, люди, об'єднані організаційно. Бо час вимагає не лише слів, а й дій.
Я не йду на вибори самотужки. Мені надано честь представляти в Кременецькому
окрузі виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Блок,
який вперше за роки незалежної України спромігся об'єднати всі патріотичні сили.
спромігся згуртувати справжніх професіоналів своєї справи, спромігся об'єднати лю$
дей, які не бояться брати відповідальність і власноручно доводять — Україна може жи$
ти краще. Саме Віктор Ющенко за час перебування в Кабінеті Міністрів довів, що
пенсії в нашій країні можуть виплачуватися без затримки, що для погашення боргів по
заробітній платні достатньо припинити крадіжки з державного бюджету, що для зрос$
тання економіки держави необхідні рівні економічні умови для всіх суб'єктів господа$
рювання. Завдяки закладених в роботу методів Ющенко наша країна і нині продовжує
рухатися в бік зростання добробуту.
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Я повністю поділяю погляди лідера блоку про необхідність розбудови держави на
принципах гуманізму, християнської моралі, національної гордості. Серед пріоритетів
блоку та моїх особистих, тих, що потрібно робити негайно, я би виділив наступні:
1) Підвищення добробуту громадян України, побудова держави загального добробу$
ту. Це не просто економіка зростання, це не лише збільшення доходів. Це також стан
здоров'я нації, її спроможність до самостійних дій. ЇЇ працездатність, інтелектуальний та
духовний розвиток.
2) Сильна економіка та ефективний соціальний захист населення. Це означає запро$
вадження чесних та прозорих правил в економіці, забезпечення повної свободи та ак$
тивного сприяння з боку держави підприємницької ініціативи, формування стабільної
бюджетної системи України, запровадження ефективної соціальної політики, що озна$
чає виплата зарплат і пенсій, повернення заощаджень громадянам, допомога тим, хто
хоче здобути освіту і не має для цього відповідної матеріальної бази, надання кредитів
малозабезпеченим сім'ям під житлове будівництво, створення нових робочих місць з
метою повернення на Батьківщину заробітчан з інших країн.
3) Утвердження моральної та чесної влади. Ми повинні зробити все, щоб повернути
довіру народу до влади. Метою є побудова професійної та патріотичної влади, є розви$
ток демократичних відносин між владою та громадянами.
4) Ми не залишимо наодинці молоду ЛЮДИНУ з її проблемами. Ми повинні дати їй
можливість здобути освіту та забезпечити згодом роботою. Дати поштовх до посту$
пу вперед.
5) Прагматична політика в вирішенні проблем регіону чи округу. Мій підхід — кожна
справа, що зроблена наполовину, приречена на провал. Немає великих або малих
справ, є вирішені або ні. Досвід роботи по виводу конкретного підприємства із кризово$
го стану, його стрімкий розвиток сьогодні дозволяє не на словах, а на ділі демонструва$
ти мою спроможність та вміння вирішувати складні завдання, а маючи підтримку одно$
думців з блоку "Наша Україна", можна вирішувати цілий комплекс проблем, будь$то га$
зифікація сіл чи будівництво готелю для віруючих, розвиток соціальної інфраструктури
чи відновлення пам'яток історії тощо. Треба в кожному селі, КОЖНОМУ районі вирішити
НИЗКУ питань, що заважають нормально існувати.
Необхідно, щоб наша країна нарешті розв'язала наболілі проблеми. Бо для неї це
єдиний спосіб стати рівною серед рівних країн світу. Українці — великий європейський
народ. Ми повинні нарешті позбутися комплексу меншовартості. Ми маємо жити за
кращими світовими стандартами.
Ми можемо подолати всі труднощі.
Батьківщину не вибирають. Я народився на цій землі і люблю її безмежно.
Я зроблю все, щоб Наша Україна стала дійсно великою державою.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,75

Депутатські запити
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

Всього
1

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Г

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Гурвіц Едуард Йосипович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер шляхів сполучення
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 46
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

1

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 219

Г

Результати роботи народних депутатів України

Гуреєв Василь Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Партія промисловців
і підприємців України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: міністр промислової політики України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 18
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

1

4,95

3

9

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

3

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Гуренко Станіслав Іванович
Особові дані
Рік народження: 1936
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 7
Комітет: Комітет з питань економічної політики,
управління народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція комуністів

Г

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

2

9,9

1

2,5

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

1

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Гуров Вадим Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 32, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,9%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Г

Передвиборча програма
"Міцний Кривбас — міцна Держава!"
Шановні земляки!
Моя передвиборча програма — це, без перебільшення, роками вироблена позиція,
це особисті життєві переконання і погляди. Вона узагальнює сотні і тисячі міні$програм
моїх виборців, які живуть, сумлінно і чесно працюють в Кривбасі.
Ваш інтерес до моєї депутатської діяльності став могутнім символом для продовжен$
ня роботи по реалізації наказів і пропозицій. За час роботи в парламенті я не збагатив$
ся фінансово. Усе моє надбання — безцінний досвід державної і законодавчої діяльності
на професійному рівні. Цей досвід та набуті знання вважаю своїм обов'язком викорис$
тати в інтересах криворіжців, котрі вже не раз виявляли свою високу довіру до мене.
Я був і залишаюсь чесним перед Вами — моїми виборцями. Мені не соромно диви$
тись Вам у вічі. Ні на один день я не поривав зв'язків з Кривбасом.
Гірничо$металургійна промисловість України була і буде гордістю держави. Держава
повинна віддячити галузям, на яких тримається майбутнє, розумною політикою та
своєю підтримкою.
Вважаю, що наочним прикладом раціонального підходу до цього питання є створений
з моєю безпосередньою участю Закон України "Про проведення економічного експери$
менту в гірничо$металургійному комплексі". Переконаний: саме з нього почалася
стабілізація підприємств галузі, а промисловці отримали друге дихання. Вдалось
збільшити обсяги виробництва, покращилось фінансово$економічне становище
підприємств. Повністю ліквідовано борги по заробітній платі гірникам та металургам.
Стабілізувались платежі до бюджету, а це, в свою чергу, дало змогу вчасно виплачувати
заробітну плату лікарям та освітянам, пенсію пенсіонерам, фінансувати найбільш на$
гальні соціальні програми.
Зараз Закон припинив свою дію, а на порядку денному — поширення цього досвіду
на інші галузі економіки. Незважаючи на досить сильний опір серед чиновників різного
ґатунку, я, як депутат від Кривбасу, наступним кроком, що закріпить результати експе$
рименту, вважаю прийняття у січні цього року Закону "Про подальший розвиток гірни$
чо$металургійного комплексу", а на порядку денному прийняття "Національної про$
грами розвитку промисловості України". Ця програма вже розроблена. Таким чином,
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я виконав дану Вам обіцянку. Однак вважаю вкрай необхідним не тільки прийняття цих
проектів вищим законодавчим органом, але й подальше забезпечення контролю за їх
виконанням. Це дасть змогу не на словах, а на ділі підтримати вітчизняного товарови$
робника, спростити діючу податкову систему, збільшити обсяг виробництва, пожвавити
внутрішній споживчий ринок та створити нові робочі місця.
Я готовий докласти максимум зусиль, щоб протягом своєї депутатської діяльності
сприяти вирішенню найгостріших соціально$економічних проблем, зокрема:
підвищенню заробітної плати працівників підприємств, установ бюджетної сфери,
доведенню її до рівня, що дозволяє людині почуватися гідно;
прискоренню етапів впровадження пенсійної реформи в Україні, ліквідації
зрівнялівки, встановленню розмірів пенсії з урахуванням трудового стажу, умов
праці, конкретного внеску кожного;
наданню за рахунок держави гарантованого медичного обслуговування соціаль$
но незахищеним верствам населення, в тому числі пенсіонерам, учасникам війни,
інвалідам, запровадженню медичного страхування для працездатних громадян;
встановленню державного регулювання ринку освітніх послуг з огляду на потре$
би народного господарства, з гарантованим робочим місцем для кожного
випускника.
При всій різноманітності проблем державного масштабу, які потребують негайного
вирішення, вважаю своїм обов'язком окрему увагу приділити дітям. Неприпустимим і
аморальним вважаю недостатню турботу держави про підростаюче покоління, про його
духовне та фізичне виховання. Зобов'язуюсь і надалі не тільки виконувати розпочаті
програми сприяння загальноосвітнім школам, але й піднімати ці питання на загально$
державному рівні.
Викладене у моїй програмі — це лише невелика частка того, що я можу і хотів би зро$
бити для Вас, для рідного міста, для Батьківщини. Цьому я і хотів би присвятити свою
діяльність протягом наступних чотирьох років.
Як і раніше, я не маю наміру займатися політиканством у Верховній Раді. Я йду
виконувати конкретну практичну роботу. Моєю єдиною партією була і зали
шається "ПАРТІЯ КРИВБАС".
Переконаний: тільки разом з Вами, моїми земляками, ми здолаємо будьякі
труднощі та перешкоди.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

6

17,5

4

12

Депутатські запити

5

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 223

Г

Результати роботи народних депутатів України

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

Г
6

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
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Президента

подолання
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0

0

0

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
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галузевий
розвиток

соціальна
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правова
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4
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0

0

0
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1
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0

0

0
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Давидова Людмила Іванівна
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: викладач правових дисциплін,
учитель російської мови
Попереднє місце роботи: президент благодійного
фонду "Турбота"
Обрана: в/о № 181, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 53,2%
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Головною метою і напрямом своєї діяльності вважаю поліпшення умов життя
та праці людей. Цьому мають бути підпорядковані дії влади як у політиці та
суспільному житті, так і у економіці та соціальній сфері.
СУСПІЛЬСТВО І ВЛАДА
Влада має чути людей, відтворювати у своїх діях їхні прагнення і побажання. Гро$
мадяни України повинні мати можливість контролювати дії влади, беручи тим са$
мим безпосередню участь в управлінні державою. Тільки на таких засадах можли$
ве існування громадянської держави, де панують злагода та взаєморозуміння.
Усі громадяни України мають бути рівні перед Законом.
Обов'язок Верховної Ради — на ділі представляти інтереси виборців. Її першочер$
гове завдання — створити законодавчу базу для розвитку держави, ініціативи лю$
дей. Для цього потрібна добра воля депутатів у створенні дієздатної більшості. Ли$
ше за таких умов можлива конструктивна робота Парламенту. Годі демонструвати
виборцям свари, взаємні провокації та звинувачення, сіяти суспільний розбрат та
підривати авторитет держави в очах світової спільноти. Люди віддають депутатам
свої голоси, аби вони представляли їхні інтереси, а не вирішували вузькополітичні
чи особисті питання.
Треба дбати про міжнародний авторитет України, самоповагу її громадян, розвива$
ти міжнародне співробітництво. Важливе місце у ньому має бути введене найближ$
чим сусідам Росії та іншим країнам СНД. Україна має посісти гідне місце в Європі.
Потребує зміцнення і підвищення авторитет органів місцевого самоврядування.
Вимагають перегляду принципи формування державного та місцевих бюджетів на
користь останніх, надання більших прав та управлінських можливостей тери$
торіальним громадам.
До нашого життя мають повернутися такі гасла, як "Честь і слава по праці", відро$
дитися і зміцнюватися українські національні традиції, шанобливе ставлення і
піклування про людей старшого покоління, ветеранів війни та праці, мусять
вирішуватися соціальні проблеми молоді, забезпечуватися широке залучення її до
процесу прийняття державних рішень.
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ЕКОНОМІКА І АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Д

Громадяни України повинні мати гідні умови життя та праці. Працездатні — до
стойно оплачувану роботу, непрацездатні — соціальну підтримку. Плата за пра
цю має забезпечувати реальний споживчий кошик, мінімальна пенсія — реаль
ний прожитковий мінімум. Це потребує створення умов для стійкого економічно
го зростання, розвитку конкурентоспроможної ринкової економіки, агропромис
лового комплексу. У цьому напрямку буду добиватися:
прийняття зважених ринкових законів та податкових норм, які б стимулювали роз$
виток усіх галузей народного господарства, ініціативу людей, виведення еко$
номіки з тіні, подальший розвиток малого та середнього бізнесу;
удосконалення земельних та майнових відносин на основі нового Земельного ко$
дексу, забезпечення стабільної виплати орендної плати власникам земельних паїв;
розвитку переробної та харчової промисловості;
дешевого довготермінового кредитування, податкових пільг для сільськогоспо$
дарських товаровиробників, підприємств та фермерів;
підтримки вітчизняного товаровиробника, захист внутрішнього ринку;
у соціальному захисті населення:
забезпечення стабільної зайнятості працездатних людей;
проведення пенсійної реформи, індексації пенсій відповідно до зростання
рівня життя;
підвищення рівня прямої соціальної допомоги тим, хто її потребує;
прискорення відшкодування заощаджень громадян;
поліпшення становища жінок, забезпечення професійної перепідготовки жінок, які
втратили роботу, просування жінок до виконавчої та представницької влади;
всебічної підтримки сімейних підприємств;
відродження гасла "Все краще — дітям", ліквідацію жебрацтва дітей;
реалізацію на державних засадах цільової підтримки багатодітних сімей, сімей з
дітьми або батьками$інвалідами, студентських сімей;
забезпечення суспільного контролю дотримання прав дитини у сім'ях;
підвищення стандартів медичного обслуговування, захисту материнства, збере$
ження мережі закладів охорони здоров'я на селі, зміцнення сільських лікарень та
фельдшерсько$акушерських пунктів, збільшення фінансування медичних закладів
з бюджетів всіх рівнів;
розвитку матеріально$технічного забезпечення сільської школи, особливо
комп'ютеризації, підтримки сільських вчителів;
збільшення стипендій, введення довгострокового кредитування навчання випуск$
ників сільських шкіл у вищих учбових закладах.
Змістом моєї депутатської діяльності буде виконання наказів виборців, які
надходитимуть під час виборчої кампанії та під час виконання мною депу
татських обов'язків. Регулярно звітуватиму перед виборцями про свою роботу у
Верховній Раді України.
У Верховній Раді ввійду до фракції "За єдину Україну", буду працювати у
Комітеті соціального захисту населення.
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Дашутін Григорій Петрович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 163, Сумська обл.
Кількість отриманих голосів: 53,8%
Комітет: Комітет з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Д

Передвиборча програма
Що я встиг зробити
У державі
Самостійно та у співавторстві розробив проекти десяти законодавчих актів, серед
яких закони "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", "Про викорис$
тання в Україні іноземної робочої сили" та інші.
Вніс до законів України біля 30 поправок, у тому числі щодо неприпустимості підви$
щення пенсійного віку, збереження пільг та дотацій для соціально незахищених верств
населення.
Постійно виступав на пленарних засіданнях Верховної Ради з питань соціального за$
хисту. Став ініціатором Заяви щодо необхідності зниження цін на хлібобулочні вироби.
В окрузі
Організував роботу 5 громадських приймалень та безкоштовної юридичної консуль$
тації. З початку діяльності до них надійшло більше 5 тисяч письмових та усних звернень
виборців. Більшість проблем вирішено позитивно.
Добився фінансування добудови каналізації у м. Лебедин, і зараз роботи наближають$
ся до завершення. Посприяв проведенню реконструкції шляхів центральної частини
міста. Надав організаційну допомогу у проведенні ремонту дороги Кириківка — Пожня.
Постійно опікувався проблемами закладів освіти, культури та медицини, сприяв на$
данню допомоги соціально незахищеним громадянам, талановитій молоді. Всього до$
помогу надано 21,5 тис. громадян та організацій (з урахуванням колективних звер$
нень працівників установ та організацій). Щомісяця кращим студентам та учням нав$
чальних закладів округу сплачуються іменні стипендії, надається грошова допомога
довгожителям.
Був ініціатором створення газети "Благовіст" для соціально незахищених громадян,
яка розповсюджується безкоштовно.
Сприяв розгортанню програм, спрямованих на створення умов працевлаштування
молоді. Завдяки їм відроджено студентські будівельні загони, організовано стажування
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випускників вузів та ПТУ на промислових підприємствах. Кращі з них вже отримали ро$
боту. Проводяться заходи по створенню нових робочих місць для молодих безробітних
на базі сільських рад.
Щорічно звітував перед виборцями про свою роботу. Провів більш ніж 700 зустрічей
з ними.
Що я хочу і маю зробити

Д

У державі
Вважаю, що головним завданням держави є створення нових робочих місць, забез$
печення зайнятості населення та справедливих умов оплати праці, формування в свідо$
мості громадян, у першу чергу молоді, впевненості в тому, що тільки праця є основою
достатку і в Україні, і в окремій родині.
Через прийняття Закону "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування"
досягти підвищення пенсій та визначення їх розміру відповідно до відпрацьованих років.
Буду добиватися створення законодавчих засад, які забезпечують:
захист вітчизняного виробника;
поліпшення умов кредитування промисловості та сільського господарства;
прийняття Податкового кодексу, який би стимулював розвиток підприємств та
створення нових робочих місць;
прискорення впровадження передових енергозберігаючих технологій та
обладнання.
В окрузі сприяти:
реалізації програм, спрямованих на розширення можливостей працевлаштування
молоді, у першу чергу в сільський місцевості;
завершенню будівництва каналізації у м. Лебедин, районної лікарні у Великій Пи$
сарівці;
будівництву шляхів;
діяльності благодійного фонду "Благовіст";
реалізації благодійних програм, спрямованих на підтримку закладів освіти, культу$
ри та медицини, талановитої молоді, молодих сімей, осіб похилого віку та малоза$
безпечених громадян.
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особистою
ініціативою

Всього

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

Д
1

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

0

0

2

0

0

1

0

2

0

0

0

0
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Демьохін Володимир Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$радіотехнік ППО
Попереднє місце роботи: заступник голови правління закритого акціо$
нерного товариства "Торговий дім "Укртатнафта$Юг", м. Херсон
Обраний: в/о № 184, Херсонська обл.
Кількість отриманих голосів: 15,1%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Депутат — це людина, яку обираєте Ви, яка приймає закони від Вашого імені, яка
представляє та ЗАХИЩАЄ Ваші інтереси на загальнодержавному рівні.
Основним завданням моєї програми є СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ мешканців нашого
регіону.
Усунення безробіття. Як господарник я вже працюю в регіоні над створенням нових
робочих місць. Свідченням цього є мережа господарських об'єктів "Торгового дому
"Укртатнафта" на Херсонщині. Наступний крок — цільова програма працевлаштування і
перекваліфікації робітників та селян, які мешкають в Комсомольському районі м. Херсо$
на і Білозерському районі Херсонської області.
Завантаження підприємств повинно відбуватись за рахунок інвестицій та замовлень,
що формуються в центрі, а для цього потрібен представник інтересів нашого регіону.
Моїм колективом розроблена програма залучення інвестицій. Реалізація цієї програми
сприятиме збільшенню робочих місць та заробітної плати.
Я буду ініціатором створення умов для зростання сільськогосподарського виробни$
цтва. Такий досвід у мене є. Прикладом цього є досягнення нашого сільгосп$
підприємства "Добробут" у Миколаївській області, в якому у 2001 році врожайність
зернових склала 48 ц/га. Вважаю необхідним відродити традиційну для Білозерського
району галузь городництва та підтримати такі великі села, як Микільське, Киселівка,
Широка Балка, Олександрівка, які стануть осередками подальшого розвитку селянства.
Це буде сприяти відновленню робочих місць в аграрному секторі та збільшенню прибут$
ку господарств. На землі повинні працювати справжні господарі.
У нашої держави є майбутнє тільки у разі, якщо молоді українці будуть отримувати
якісну освіту. Я особисто буду вносити пропозиції щодо збільшення фінансування галузі
освіти, підтримки вчителів та збереження державного замовлення на підготовку кадрів.
Соціальний захист працівників медичної сфери — необхідна умова нашого з Вами
здоров'я та здоров'я наших дітей. Перше місце області по захворюванню на туберкульоз
— це лихо, яке ми здолаємо, збільшивши бюджетні асигнування на медичне обслугову$
вання. Мною буде внесено пропозицію по впровадженню в області медичного страху$
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вання. Схема впровадження, розроблена нами, вже функціонує протягом останніх двох
років на підприємствах "Торгового дому "Укртатнафта". Інша проблема нашого
суспільства — наркоманія, це хвороба, яку породжує безробіття — ворог суспільства.

Д

Соціальний захист пенсіонерів та ветеранів, працівників бюджетної сфери та військо$
вослужбовців — основа функціонування держави і вимагає підтримки цієї категорії
суспільства, яка здебільшого складається з висококваліфікованих спеціалістів різних
галузей, їх досвідом та знаннями ми повинні користуватись в цивільному житті.
Створити умови для нормального функціонування Збройних сил та правоохоронних
органів — завдання суспільства.
Допомоги в питаннях соціального захисту потребує весь персонал чисельних при$
кордонних частин. Їх значення з плином часу збільшується, а умови, на жаль,
погіршуються.
Мною, разом із моїми колегами з Українського Фонду Соціальних Гарантій Військо$
вослужбовців, розроблена програма перекваліфікації як військових, так і працівників
правоохоронних органів. Комплексна програма соціального захисту правоохоронців
допоможе стабілізувати функціонування цієї категорії працівників бюджетної сфери, від
яких залежить наша захищеність.
Проблема тепло$ та енергозабезпечення зникне, якщо нею займатись. Коли півміста
взимку не опалюється, це тяжкий злочин. Як фахівець, який працює в паливно$енерге$
тичному комплексі, я розумію причини і бачу шляхи виходу з критичної ситуації.
Майбутнє буде кращим — це в наших руках!
Моя програма не обіцяє, вона пояснює, як і що я буду робити, чому приділяти
найбільше уваги і зусиль. Запорука її виконання — мій досвід і знання, професійні
здібності, допомога моїх колег, слово офіцера.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
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ініційовано

коефіцієнт
результативності

11

22

94,55

13

93,25
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В тому числі:
за дорученням комітету
Всього
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ініціативою

2

І читання
доповідь

співдоповідь

8

6

ІІ читання
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Президента

подолання
вето
Президента

3

0

0
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
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І читанні
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Президентом

за станом розгляду
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9

1
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1
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Деркач Андрій Леонідович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): політична партія "Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$правознавець
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 11
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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0
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Деркач Леонід Васильович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: співробітник Служби безпеки України
Обраний: в/о № 36, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,9%
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
Я завжди вважав, що роботу починати треба не з обіцянок, а з конкретних справ — на
конкретних шахтах і заводах, у конкретних містах, селищах і селах.
Я ПРОПОНУЮ ПРОГРАМУ СОЦІАЛЬНО$ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ:
Майбутнє наших дітей. Якими вони виростуть, ким стануть, залежить від того, як роз$
вивається освіта і охорона здоров'я, вирішуються питання працевлаштування молоді,
спрощення одержання безпроцентних кредитів на освіту і будівництво житла.
Стабільна робота підприємств — застава своєчасної виплати зарплат і пенсій.
Повноваження регіонів повинні бути збільшені. Це переорієнтує роботу підприємств
на безпосередні потреби регіональних споживачів.
Мова йде про створення міжрайонного агропромислового комплексу, у якому
підприємства районів будуть працювати в тісному контакті із сільгоспвиробниками. За
рахунок цього буде налагоджена переробка сільськогосподарської продукції. А готовий
кінцевий продукт — це прямий вихід на ринок, одержання реальних грошей.
Для приватних і кооперативних сільгосппідприємств необхідно законодавчо забезпе$
чити видачу безпроцентних кредитів, створення спеціальних земельних банків, що пра$
цюють безпосередньо з виробниками.
Особливу увагу варто приділяти соціальним проблемам села. Газифікація села і про$
кладка доріг у сільській місцевості — одне з головних положень моєї програми відро$
дження краю. Необхідно відновити сільські автобусні маршрути.
Головна задача, яку повинен вирішувати народний депутат, на ділі захищаючий інте$
реси своїх виборців, це забезпечення людей роботою, за яку вони своєчасно будуть
одержувати гідну заробітну платню.
МОЇ ПОГЛЯДИ І ПРИНЦИПИ
СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Необхідно законодавчо забезпечити виплату не на словах, а на ділі всіх боргів по за$
робітній платі протягом одного року з дня виборів, незалежно від того, де людина
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працює — на державному, акціонерному або приватному підприємстві. Тому необхідно
комплексно перевірити всі рахунки кожного підприємства, облік і контроль коштів, що
ними витрачаються.
Будь$які порушення з боку керівництва в цій сфері повинні НЕЩАДНО каратись. Пе$
редбачена кримінальна відповідальність повинна бути посилена, а відповідна стаття
Кримінального кодексу реально застосовуватися.

Д

Мінімальні зарплата і пенсія повинні бути обов'язково вище законодавчо встановле$
ного прожиткового мінімуму. Порушники цього правила повинні притягуватись до кар$
ної відповідальності.
Надати пільги тим підприємствам, що зберігають робочі місця.
Повернути людям дійсно безкоштовну медицину, безкоштовну освіту.
ЗАКОН І ПРАВО
Кожна людина повинна бути захищена законом. Чиновник, що ігнорує закон і тим по$
рушує права кожної конкретної людини, повинен НЕЩАДНО КАРАТИСЬ, як злочинець.
Вулиці без бандитів і економіка без спекулянтів і махінаторів. Боровся і буду бороти$
ся з людьми, що втратили сумління. Я виступаю за прийняття і реалізацію державної
програми "У нове тисячоріччя — без мафії і корупції".
СІМ`Я
Забезпечити реальні державні гарантії на житло, особливо — для молодих сімей, ма$
терів$одиначок, багатодітних сімей, ветеранів війни і праці.
Створити адресну систему соціального захисту материнства і дитинства, пенсіонерів
і інвалідів. На першому місці — підтримка молоді — від дитячого саду до вибору про$
фесії і забезпечення роботою.
ЕКОНОМІКА
Робив, роблю і буду робити усе, щоб Україна повернула собі позиції розвиненої
індустріально$аграрної країни. Для цього необхідно забезпечити державну підтримку
найбільш перспективних і передових галузей економіки.
Залучити реальні інвестиції в машинобудівну, вугільну та аграрну галузі.
Трудові колективи повинні приймати активну участь в управлінні своїми підпри$
ємствами й одержувати частину прибутків, що їм належать.
У РІВНОПРАВНІЙ СПІЛЦІ БРАТЕРСЬКИХ НАРОДІВ.
Укладання економічного союзу з Росією і Бєларуссю як основи для відродження бра$
терської спілки народів.
Шановні виборці, я завжди буду відстоювати право на наше з Вами гідне життя!
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результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

0

Джемілєв Мустафа
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: незакінчена вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 28
Комітет: Комітет з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

0
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Результати роботи народних депутатів України

Джоджик Ярослав Іванович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$радіофізик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 63
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

5

Дзонь Валентин Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Партія промисловців
і підприємців України
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: голова правління
Північно$Донбаського регіонального
відділення Українського союзу
промисловців і підприємців
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 43
Комітет: не входить до складу комітетів
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0
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Результати роботи народних депутатів України

Димінський Петро Петрович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер
Попереднє місце роботи: голова спостережної ради
акціонерного товариства "НПК$Галичина" м. Дрогобич
Обраний: в/о № 122, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,2%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Д

Передвиборча програма
Україна вступає у друге десятиліття своєї вимріяної віками незалежності.
За десять років, відколи національний прапор замайорів над будинком Верховної Ра$
ди, до парламенту приходило занадто мало людей, для яких жовто$блакитне знамено
було б святинею, а людські інтереси важили би більше, аніж власна кишеня.
Маємо усвідомити, що саме від нас залежить, якою буде Україна завтра. Адже само$
реалізація та належний соціальний захист кожного з нас є можливим лише при негайних
рішучих змінах у системі управління, утворенні патріотичної, професійної та
відповідальної влади.
На цьому шляху має бути подолано некомпетентність, бюрократизм, корупцію та
протидію антидержавним та антиреформістським силам.
Пріоритетними напрямками діяльності вважаю:
Сфера державотворення:
Реалізація ідеалів Української національної держави, в якій гідно житимуть усі гро$
мадяни незалежно від національності, соціального становища, світогляду та віро$
сповідання.
Встановлення надійних кордонів, припинення контрабанди і напливу до України
нелегальних мігрантів та закордонних злочинців.
Реформування української армії, переведення її на професійну основу.
Економічна сфера:
Забезпечення енергетичної незалежності України.
Сприяння розвитку підприємницької ініціативи громадян України. Через потужний
середній клас — до економічно$потужної європейської держави.
Зниження податкового тиску та спрощення системи оподаткування.
Ліквідація механізмів відкритого та прихованого субсидування окремих
підприємств за рахунок бюджетних коштів, припинення списання боргів збитко$
вим та нерентабельним підприємствам, відміна необґрунтованих пільг для окре$
мих підприємств.
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Легалізація українського капіталу, який недосконале законодавство та недобро$
совісна конкуренція загнали в "тінь" або витіснили за межі України.
Підтримка заходів щодо реформування сільського господарства та жорсткий кон$
троль за ефективним та цільовим використанням земельних ресурсів.
Соціальна сфера:
Покращення добробуту населення шляхом підняття рівня оплати праці.
Збільшення мінімальної заробітної плати та пенсії до рівня не нижчого як прожит$
ковий мінімум, розвиток меценатства, благодійництва.
Створення ефективної системи цільової адресної допомоги, підтримка та соціаль$
ний захист молоді.
Прискорення здійснення поступового повернення заощаджень громадян.
Реалізація екологічних та інших програм, спрямованих на створення здорового
довкілля, системи захисту материнства і дитини, системи достатньої медичної
допомоги.
Забезпечення доступності та рівності у здобутті якісної безкоштовної освіти.
Забезпечення розвитку культури, сприяння творчим спілкам, відродження
національного кінематографа, мережі бібліотек, музеїв.
На регіональному рівні, або що треба зробити для відродження Галичини як
форпосту української державності:
Ефективне використання природних, виробничих, людських ресурсів, зокрема
розвиток курортної сфери.
Залучення в економіку регіону інвестицій, впровадження передових технологій,
створення нових робочих місць.
Послідовне відстоювання позицій регіону при формуванні державного бюджету і
розподілі передбачених дотацій.
Своїм громадським та людським обов'язком вважаю підтримку нашої церкви, яка є
запорукою та передумовою як економічного, так і соціального життя та розвитку
громадян, бо вірую, що через відродження духовності ми відродимо економіку.
Я довгий час живу і працюю на Львівщині і вважаю, що мій досвід підприємця, знання
проблем регіону допоможуть змінити життя на краще. Завжди вважав, що добробут
краю починається з добробуту власної господи. А на сильних, економічно самодостатніх
регіонах ґрунтується державна могутність.
Відтепер маю сподівання в якості народного депутата вкласти свої сили й досвід у
вирішення проблем Львівщини.
Ми справді варті того, щоби жити гідно і заможно.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити
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Д

Результати роботи народних депутатів України

Добкін Михайло Маркович
Особові дані
Рік народження: 1970
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: незакінчена вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: голова спостережної
ради громадської організації "Мєдвєдь"
Обраний: в/о № 174, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 28,9%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Д

Передвиборча програма
Останніми роками наша країна і народ зіткнулися з масою проблем: тут і занепад еко$
номіки, і розпад комунального господарства, і практично непоправні втрати в науці. Але
найстрашніше — це соціальна незахищеність, втрата людьми впевненості у власному
майбутньому і в майбутньому своїх дітей. Безробіття, мізерні пенсії, зубожіння лікарень
і шкіл — усе це приводить до озлоблення і роз'єднаності людей.
Як має бути:
має бути гідна пенсія. Мінімальна пенсія повинна бути не менше вартості спожив$
чого кошика;
має бути гарантований мінімум якісних безкоштовних медичних послуг для всіх
громадян країни;
має бути державна програма підтримки молодих родин, що включає в себе про$
граму державного кредитування молодих родин і податкових пільг для родин з
дітьми;
розмір стипендії у вищих навчальних закладах повинен бути не менше ніж
мінімальна заробітна платня;
має бути прозора система формування комунальних тарифів. Комунальні платежі
повинні відповідати кількості і якості наданих послуг.
Як цього досягти:
ввести розумну систему оподатковування, яка дозволить вивести з тіні більшість
малих та середніх підприємців, що значно збільшить податкові надходження до
бюджету. Великі податки повинні сплачувати багаті люди, не можна драти три
шкіри з дрібних підприємців;
скоротити непомірно роздутий бюрократичний апарат. Кожен чиновник повинен
нести персональну відповідальність за прийняті ним рішення;
проводити політику децентралізації влади. Розширити можливості місцевого са$
моврядування;
домогтися пропорційного розподілу бюджетних коштів між центром і областями з
урахуванням обсягу податкових надходжень від області;
домогтися надання місту Харкову особливого статусу, який дозволить направити на
вирішення соціальних, житлово$комунальних, транспортних проблем міста додат$
кові кошти, що будуть перевищувати теперішній бюджет міста більш ніж удвічі.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

22,25

Депутатські запити

1

Д

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

9

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

5

1

4

1

3

0

0

1

5

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Довгий Станіслав Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 33
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: позафракційний

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

6

20,75

0

0

Депутатські запити

1
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В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

6

244

за
особистою
ініціативою

2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0
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за
дорученням
фракції

0

Довгий Тарас Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: механік
Попереднє місце роботи: генеральний директор закритого
акціонерного товариства "Завод радіоапаратури"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий
блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 36
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: позафракційний

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

1

2

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Доманський Анатолій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: політолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 37
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

11

22,8

3

6

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

11

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

2

8

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

1

0

2

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0
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Дорогунцов Сергій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1929
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: юрист, економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 48
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

10

0

3

2

7,25

Депутатські запити

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Драч Іван Федорович
Особові дані
Рік народження: 1936
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: незакінчена вища
Спеціальність: кіносценарист, літератор
Попереднє місце роботи: голова Державного комітету
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 31
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Д

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

1

2,5

Депутатські запити

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Драчевський Віктор Васильович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: перший заступник
начальника Дніпропетровського міського
управління внутрішніх справ УМВС
України в Дніпропетровській області
Обраний: в/о № 35, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 29,5%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Д

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

1

4,65

1

2,5

Депутатські запити

9

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Дубицький В'ячеслав Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: агроном
Попереднє місце роботи: голова Кам'янець$Подільської
районної державної адміністрації
Обраний: в/о № 192, Хмельницька обл.
Кількість отриманих голосів: 18,1%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Д

Передвиборча програма
У центрі моєї програми – людина праці. А тому, якщо буду обраний народним депута$
том України, наполегливо дбатиму про інтереси своїх виборців, захист їх законних прав,
відстоюватиму принципи соціальної справедливості.
Основними методами моєї роботи є конкретні практичні дії,
а не політичні амбіції та дешевий популізм.
I. Зовнішня та внутрішня політика держави
У веденні зовнішньої та внутрішньої політики вважаю за необхідне:
активізувати діяльність України у міждержавних Європейських структурах;
налагодити жорсткий контроль за використанням та погашенням внутрішніх та
зовнішніх позик;
проводити активну діяльність по нарощуванню експорту конкурентноздатної
вітчизняної продукції;
активно залучати іноземні інвестиції у пріоритетні напрямки економіки.
ІІ. Економіка
У сфері економіки виступатиму за:
розробку комплексної програми прогресивних національних технологій з враху$
ванням передового світового досвіду;
впровадження сприятливої кредитної політики для пріоритетних галузей еко$
номіки;
утвердження в суспільстві усіх форм власності на рівноправній основі;
прискорення прийняття Податкового кодексу;
залучення зовнішніх інвестицій під конкретні програми модернізації промисловості;
стовідсоткове зарахування податку з власників транспортних засобів до місцевих
бюджетів для ремонту та експлуатації автомобільних доріг;
щорічне повернення коштів сільськогосподарським підприємствам за будівництво
об’єктів соціально$культурного призначення.
III. Сільське господарство
Розвиток аграрного сектора економіки — це гарантія заможного життя українців, а
тому вважаю за необхідне:
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розробити перспективну модель розвитку агропромислового комплексу України з
урахуванням усіх форм власності, в тому числі й на землю;
не допускати продажу землі іноземцям, забороняти використання землі не за при$
значенням;
сприяти лізинговому забезпеченню сільськогосподарських підприємств технікою,
мінеральними добривами, гербіцидами, елітним насінням, паливно$мастильними
матеріалами;
кредити селу надавати терміном не менше ніж на 2 роки на пільгових умовах;
домагатися збільшення бюджетної позички на закупівлю сільськогосподарської
продукції державним замовленням;
ввести жорстку цінову політику щодо продажу сільськогосподарської продукції на
користь виробника.
IV. У соціальній політиці відстоюватиму:
зростання особистих доходів громадян та суттєве покращення їхнього добробуту
за рахунок підвищення заробітної платні, пенсій та стипендій, ліквідації зрівнялівки
у пенсійному забезпеченні;
особливе ставлення до соціального захисту найбільш незабезпеченої частки насе$
лення: інвалідів, престарілих, сиріт, пенсіонерів, багатодітних сімей;
розробку загальнодержавної програми житлового будівництва. Надати мож$
ливість громадянам, особливо молоді та військовослужбовцям, отримувати довго$
строкові кредити під будівництво;
зміцнення матеріальної бази освітніх, наукових і культурних закладів, надання
рівних можливостей отримання освіти усіма громадянами, впровадження масової
комп'ютеризації сільських шкіл;
належне фінансування охорони здоров'я з метою покращення якості та надійності
медичного обслуговування;
повернення громадянам України їх грошових вкладів;
боротьбу із злочинністю. Створення ефективної системи правового захисту
громадян.
V. Знаючи проблеми регіону, вважаю за необхідне:
ініціювати розробку ряду нових програм по залученню внутрішніх та зовнішніх інве$
стицій в економіку, історико$культурну інфраструктуру Кам'янця$Подільського як
унікального історико$культурного центру;
сприяти вирішенню питань щодо подальшої газифікації м.Кам’янця$Подільського
та населених пунктів Кам’янця$Подільського і Новоушицького районів;
сприяти завершенню будівництва недобудованих загальноосвітніх шкіл м.Кам’ян$
ця$Подільського, Новоушицького і Кам’янець$Подільського районів;
сприяти будівництву другої черги Дністровського водогону для забезпечення
м.Кам’янця$Подільського питною водою;
з метою винесення міського сміттєзвалища сприяти завершенню будівництва
полігону твердих побутових відходів в межах села Корчівка Кам’янець$Подільсько$
го району;
різними методами допомагати зміцненню і збагаченню потенціалу наукових і нав$
чальних закладів м.Кам’янця$Подільського як базових для Подільського регіону.
Шановні громадяни!
Розбудова, збереження і процвітання української держави
та гідне життя в ній — справа кожного з нас.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

Д

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

252

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

1

0
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за
дорученням
фракції

0

Євдокимов Валерій Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: Перший віце$президент
Всесвітньої Асоціації юристів
Обраний: в/о № 9, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 25,0%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Моя мета — створення сильної української держави. В умовах перехідного періоду
як головні завдання її реалізації я розглядаю забезпечення гарантій прав і свобод люди$
ни, зміцнення демократичних основ суспільного життя, утвердження законності і право$
порядку, подолання бюрократизму та корупції, зміцнення соціальної і національної без$
пеки і, на цій основі, — подолання відчуження влади від народу, відновлення довіри до
неї людей.
У політичній сфері — утвердження парламентської демократії, зміцнення за$
конності і правопорядку, формування сильної ефективної державної влади, якій
довіряє народ.
В економічній — забезпечення реальної різноманітності форм власності, оптималь$
не співвідношення державного регулювання і ринкового саморегулювання, ощадливе
відповідальне ставлення до ресурсів, за умови соціальної зорієнтованості економіки як
фундаменту демократії. Розв'язання цих завдань дасть можливість забезпечити еко$
номічне зростання, підвищити зайнятість і добробут людей.
У соціальній сфері — надання всім громадянам рівних шансів для досягнення
життєвого успіху, створення умов для гідного життя людей, утвердження партнерських,
солідарних відносин у суспільстві, яке готове підтримати і захистити слабких і знедоле$
них. Духовне відродження, розвиток вітчизняної науки, освіти і культури.
Мій напрямок дій — це шлях до демократичної відповідальної держави, до еко$
номіки добробуту, справедливого солідарного суспільства, до духовного відродження
та громадянської злагоди.
Принципи, які я буду відстоювати:
Людина — найвища цінність суспільства, права людини — пріоритет держави.
Стабільна грошово$фінансова й ефективна податкова системи — основи еко$
номічного зростання.
Інвестиції — головний важіль підйому економіки.
Аграрний сектор — підтримка товаровиробника та створення національного ринку
продовольства.
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Вільна праця і партнерські трудові відносини — основи солідарного суспільства.
Право на працю — забезпечення реальних гарантій працевлаштування.
Реформа системи оплати праці — шлях до зростання доходів трудівників.
Від соціального утриманства — до соціальних гарантій та адресної соціальної
допомоги.
Благополуччя сім'ї, повага прав жінки і дітей — основа життєздатності суспільства
і держави.
Активна молодіжна політика — це стратегічні інвестиції у майбутнє України.
Моральний обов'язок суспільства — створення гідних умов життя ветеранам війни
та праці, людям похилого віку.
Якісні медичні послуги повинні бути безкоштовними та загальнодоступними.
Якість освіти визначає долю реформ.
Захистимо культуру — забезпечимо державі майбутнє.
Релігія і церква — наші союзники у справі духовного оновлення українського
суспільства.

Є

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

3

28,5

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

3

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

1
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Єдін Олександр Йосипович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): політична партія "Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: викладач іноземної мови, романо$германські мови
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 103, Кіровоградська обл.
Кількість отриманих голосів: 40,5%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Як народний депутат наполягатиму на практичному вирішенні таких проблем:
ДЛЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ОКРУГУ
підтримка буро$вугільної промисловості м. Олександрії, як частини державної
програми "Вугілля України";
реконструкції брикетних фабрик, ТЕЦ та виплати заборгованості по зарплаті в ДХК
"Олександріявугілля";
державній підтримці сільськогосподарського машинобудування, зокрема вироб$
ництва комбайну "Лан";
подальшій газифікації м. Олександрії і селищ міського підпорядкування, сіл Олек$
сандрійського, Долинського, Петрівського, Новгородківського районів, підтримка
газових кооперативів;
подальший розвиток системи МТСів;
прийняття Закону України "Про завершення будівництва Криворізького гірничо$
збагачувального комбінату";
будівництво та реконструкція доріг в місті та на селі;
налагодження автобусного сполучення між селами та райцентрами;
відновлення та розвиток телефонного зв'язку та радіомовлення;
недопущення відключень електроенергії та тепла для населення;
забезпечення населення якісною питною водою;
комп'ютеризація шкіл та зміцнення їхньої матеріально$технічної бази;
підтримка медичних закладів та ФАПів по забезпеченню медикаментами та облад$
нанням;
розвиток спорту та культури.
ДЛЯ ВСІЄЇ УКРАЇНИ
прийняття державної програми подолання бідності, допомога одиноким мате$
рям, інвалідам та людям похилого віку;
збільшення заробітної плати, пенсії та соціальної допомоги, забезпечення їх
своєчасної виплати;
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нарахування пенсії відповідно до трудового стажу та умов праці;
повернення вкладів громадян;
підтримка ветеранів, воїнів$інтернаціоналістів, чорнобильців, військовослуж$
бовців і правоохоронців та збереження їхніх пільг, відродження поваги до Армії;
забезпечення конституційного права громадян на отримання
безкоштовного медичного обслуговування;
державна гарантія отримання безкоштовної освіти;
сприяння об'єднанню Православних церков України.

Є

ДЕРЖАВА
зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування;
контроль за використанням державних коштів, ліквідація необґрунтованих пільг;
розвиток судової влади.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
зниження податкового тиску на товаровиробників, прийняття Податкового кодексу;
державна підтримка середнього та малого підприємства, створення нових ро$
бочих місць;
підтримка вітчизняного товаровиробника, стимулювання продажу українських то$
варів на внутрішньому та світовому ринках.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
розвиток земельної реформи на селі, створення умов для отримання дешевих
кредитів на закупівлю техніки, пального, добрив, гербіцидів тощо;
збереження фіксованого податку;
компенсація за рахунок Державного бюджету частини вартості сільськогоспо$
дарської техніки для її виробників, широке впровадження лізингу на селі;
пільгове оподаткування підприємств по переробці сільськогосподарської сировини;
встановлення паритету цін на промислову та сільськогосподарську продукцію.
ПРАВОПОРЯДОК
боротьба з корупцією, державний контроль над витратами чиновників;
державна опіка безпритульних дітей;
захист дітей від наркотиків та боротьба з торгівлею наркотичними засобами;
держаний контроль за збутом металобрухту;
заборона на телебаченні сцен насильства, жорстокості та порнографії;
збільшення фінансування правоохоронних органів.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

2

5
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Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0
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Єремеєв Ігор Миронович
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: генеральний директор
виробничо$комерційної фірми "Континіум"
Обраний: в/о № 23, Волинська обл.
Кількість отриманих голосів: 36,4%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Є

Передвиборча програма
Я повністю усвідомлюю свою відповідальність перед Богом, власною совістю та
прийдешніми поколіннями. Всім серцем бажаю добра і процвітання рідній Волині, гли$
боко шануючи всі надбання людей краю. Про проблеми та негаразди своїх земляків
знаю не зі слів. Тому, прагнучи розбудувати нашу державу, як суспільство вільних грома$
дян, заможних та багатих духовно, сподіваюся на Вашу, краяни, підтримку.
Враховуючи всі Ваші прагнення та побажання, я хочу будувати процвітаючу державу
Україну з відповідальною владою. А держава сильна лише тоді, коли має сильні регіони.
Розуміючи, що Волинь не володіє потужною промисловістю, повністю підтримую курс
на перетворення області в економічно розвинутий регіон з конкурентноздатними
підприємствами. Вважаю, що держава першочергово повинна дбати про залучення
інвестицій в регіон для створення додаткових робочих місць, а також про газифікацію,
шляхове будівництво, якісний рівень освіти та медичного обслуговування.
Для економічного піднесення Волині вважаю пріоритетним:
створення інвестиційного фонду, який акумулюватиме кошти для відновлення ро$
боти підприємств виборчого округу, які перебувають у занедбаному стані та спри$
яння у розробці бізнес$проектів для будівництва тут нових промислових
підприємств, продукція яких буде актуальна на сучасному ринку України;
створення районних консультаційних центрів із залученням фахівців з юридичних та
економічних питань для постійного інформування населення про зміни в законо$
давстві України та сприяння в створенні власних малих підприємств, вибору форми
господарювання і зменшення безробіття.
Для цього на державному рівні пропагуватиму:
захист вітчизняного товаровиробника шляхом встановлення гнучкої податкової
системи;
створення максимально сприятливих умов розвитку та підтримки власного товаро$
виробника в регіонах — основи економічно розвинутої держави.
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На Волині переживає сільське господарство. В цій галузі я підтримую:
діяльність господарств різних форм власності та організації, ставлячи основним
критерієм оцінку їх ефективності;
пільгове кредитування для сільськогосподарських підприємств різних форм влас$
ності та вирішення питання щодо надання довготермінових і короткотермінових
кредитів, сплата процентів, за якими не повинна перевищувати 10 відсотків;
реконструкцію та переобладнання підприємств переробної галузі з метою створен$
ня нових робочих місць, впровадження прогресивних технологій і випуску конку$
рентноздатної продукції на рівні європейських стандартів;
сприяння становленню інфраструктури аграрного ринку шляхом інвестицій в ство$
рення обслуговуючих, заготівельних підприємств, кредитних спілок, служби
сільського сервісу;
активний вплив держави на розвиток індустрії, яка гарантує випуск необхідної, еко$
номічно вигідної техніки для потреб різних категорій сільських товаровиробників і
обслуговуючих організацій;
збереження та розвиток лісового фонду, сприяння впровадженню нових технологій
і виробництв в цій галузі.
В питаннях оборони та національної безпеки виступаю за:
формування професійної дієздатної армії;
вирішення болючих проблем соціального захисту військовослужбовців та їх сімей;
безкомпромісну боротьбу з організованою злочинністю, яка становить основну за$
грозу національній безпеці України;
викорінення корупції серед представників правоохоронних органів.
В соціальній сфері я буду боротися за:
забезпечення кожному таких умов життя, при яких людина буде зберігати свою
гідність громадянина і повноправного члена суспільства;
підвищення рівня мінімальної зарплати, пенсії та допомоги по безробіттю у
відповідності до розвитку виробництва і економіки;
проведення адміністративної реформи, піднесення відповідальності влади за по$
вноцінне функціонування всіх структур держави та регіону, викорінення зловживань
і проявів корупції серед держслужбовців;
підвищення рівня комунального обслуговування населення як у місті, так і на селі
через підтримку створення і стимулювання державою комунальних підприємств, які
б займалися будівництвом газопроводів, водопроводів, шляхів;
розробку механізму часткового повернення вкладів, акумульованих на ощадних
книжках часів СРСР, соціально незахищеним верствам населення;
повне фінансування заходів і видатків, пов'язаних з ліквідацією наслідків чорно$
бильської катастрофи;
запровадити одноразові виплати матерям при народженні дитини, які б зростали з
появою на світ кожної наступної дитини;
здійснення державного дотування власного виробництва дитячого і дієтичного хар$
чування та медичних препаратів для дітей.
В питаннях освіти, медицини, культури виступаю за:
сприяння духовному розвитку населення, шляхом реставрації та будівництва цер$
ков, культових споруд, відкриття недільних шкіл та літніх православних таборів;
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Результати роботи народних депутатів України
забезпечення гідного рівня життя працівникам медицини, освіти і культури;
забезпечення безкоштовної середньої, професійно$технічної та вищої освіти;
недопущення скорочення мережі державних навчальних і виховних закладів;
збереження централізованого фінансування системи профтехосвіти, як важливої
ланки професійної підготовки молоді в сільських районах;
збереження існуючої мережі медичних закладів та безкоштовної медичної до$
помоги;
забезпечення медичних закладів всіх рівнів сучасним обладнанням та безкоштов$
ними препаратами для соціально незахищеної частини населення, пенсіонерів,
одиноких громадян, інвалідів війни та чорнобильської катастрофи;

Є

підтримку бібліотек, музеїв та народних домів, належне їх фінансування державою.
Якщо я буду обраний народним депутатом від мажоритарного округу, своє
головне завдання вбачатиму в захисті безпосередніх інтересів виборців округу в
поєднанні з працею над законами України.
Зобов'язуюся щомісяця (не менше двох разів) проводити прийоми виборців.
Звітуватиму про свою роботу після кожної сесії Верховної Ради України.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

3

7,75

Депутатські запити

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

2

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Єхануров Юрій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: уповноважений Президента України з
питань адміністративної реформи
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 26
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

5

23,1

1

3,25

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

5

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

3

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Єщенко Володимир Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 39
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Є

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

21

2

12,3

1

1,5

Депутатські запити

22

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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Жванія Давид Важайович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: президент закритого акціонерного
товариства "Бринкфорд"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 33
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

1
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Жебрівський Павло Іванович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: правознавство
Попереднє місце роботи: президент закритого
акціонерного товариства "Фармація$2000", голова
спостережної ради закритого акціонерного товариства
"Бердичів$холод", голова правління відкритого
акціонерного товариства "Мар'янівський склозавод"
Обраний: в/о № 65, Житомирська обл.
Кількість отриманих голосів: 34,3%
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Ж

Передвиборча програма
Підйом вітчизняного товаровиробника — шлях до відродження України
та добробуту людей.
Історія незалежної України показала, що покращення нашого життя залежить вик$
лючно від нас. І я, як виробничник, глибоко переконаний, що шлях до відродження Ук$
раїни — це підйом економіки та вітчизняного товаровиробника.
Що це дасть людям?
По0перше, створення робочих місць і заробітну плату гідну людини, яка може й хоче
працювати.
По0друге, наповнення бюджету, а значить — покращення медичного та соціального
обслуговування, підвищення пенсій, доступну та якісну освіту для наших дітей — га$
рантію їх майбутнього.
На власному досвіді знаю, що підйому економіки перешкоджає недосконалість за$
конодавства та чиновне свавілля. Вважаю, що саме виробничники, люди, які створю$
ють багатства України, зможуть змінити становище на краще через оновлення Вер$
ховної Ради.
Основними напрямками своєї програми вважаю:
1) Законність і порядок
активне прийняття участі у законодавчому оформленні правил суспільного життя в
Україні
усі живуть за законом і всі рівні перед законом
завершення та вдосконалення розмежування повноважень між гілками влади на
загальнодержавному та місцевому рівнях
розробка механізмів контролю за чиновним свавіллям та корупцією.
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2) Кожній людині працездатного віку — роботу з гідною платнею
створення нових робочих місць
залучення інвестицій у виробництво
зменшення податкового тиску
відновлення держзамовлення на промислову та сільськогосподарську продукцію
продовження пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств
людина повинна заробляти стільки, щоб могла заможно жити
3) Радісне та щасливе дитинство
державна підтримка молодих сімей
відновлення роботи дошкільних закладів та їх державна підтримка
відновлення системи професійно$технічної освіти та підготовки кваліфікованих
працівників
вища та середньо$спеціальна освіта безкоштовна, або за рахунок державного
кредитування
4) Підтримка незахищених верств населення
поступове підвищення пенсій до реального прожиткового мінімуму пенсіонерам,
інвалідам та сиротам
адресна дотація на ліки, комунальні платежі, транспорт, придбання палива
безкоштовне медичне страхування для даних категорій людей
створення благодійного фонду в окрузі для підтримки незахищених верств на$
селення
5) Здоров'я нації — багатство держави
пропагування та державна підтримка здорового способу життя
упровадження обов'язкового медичного страхування
відродження обов'язкової щорічної диспансеризації населення
відкриття аптек для обслуговування ветеранів війни та праці, пенсіонерів, інших
малозабезпечених категорій громадян за цінами українського виробника в містах
та районах округу
Переконаний — головне для України підйом економіки та вітчизняного товарови$
робника. По кожному з пунктів програми у мене є конкретні плани дій, деякі з них уже
виконую.
Моя доля і виробнича діяльність пов'язана з нашим краєм — сьогодні й назавжди.
ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

4

9,1

2

7,25
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0
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Жеваго Костянтин Валентинович
Особові дані
Рік народження: 1974
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$міжнародник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 150, Полтавська обл.
Кількість отриманих голосів: 31,4%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Шановні виборці! Використовуючи досвід, набутий протягом виконання обов'язків на$
родного депутата Верховної Ради України ІІІ скликання, повністю усвідомлюючи свою мо$
ральну та громадянську відповідальність за стан соціально$економічного та державного
розвитку регіону, вважаю справою честі і гідності законодавчими засобами відстоювати:
У сфері державотворення і становлення громадянського суспільства
усунення перешкод процесу інтеграції України у світове співтовариство розвину$
тих країн на засадах рівноправного та взаємовигідного співробітництва з враху$
ванням довгострокових геополітичних інтересів держави;
пріоритет конституційно$правових методів вирішення політичних, економічних,
соціальних та духовних проблем становлення громадянського суспільства;
посилення правової протидії поширенню міжнародному тероризму та екс$
тремізму;
законодавче забезпечення громадянських прав соціально малозахищених верств
населення: жінок, дітей, інвалідів, ветеранів війни та праці тощо.
У сфері економіки та агрополітики
Законодавче забезпечення:
неухильності курсу на мінімізацію енергозалежності господарства країни від
імпорту енергоносіїв;
вирішення проблеми безробіття;
подальшої трансформації податкового законодавства у відповідність до вимог
соціально$економічної доцільності;
кредитно$фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, і в першу
чергу в сфері агропромислового комплексу та сфері послуг;
заходів для досягнення позитивного продовольчого балансу країни;
можливості самостійного вибору селянами форми господарювання;
створення внутрішнього сприятливого середовища для вітчизняних сільськогос$
подарських товаровиробників.
У сфері охорони здоров'я і екології
Досягти посилення законодавчої протидії:
імпорту товарів та ліків, призначених для вживання населенням слаборозвине$
них країн;
виникненню техногенних катастроф;
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замовчуванню наслідків порушень екологічної рівноваги довкілля.
Законодавчого забезпечення:
реформи системи охорони здоров'я;
розвитку страхової медицини;
процесу утворення лікарняних кас;
розвитку мережі сімейної медицини тощо.
У сфері соціальної політики і духовного відродження
Сприяти законодавчому забезпеченню:
процесу відшкодування населенню боргів держави;
створенню економічно$правових передумов для збільшення доходів працюючих
громадян та платоспроможного попиту населення;
становлення трьохрівневої системи пенсійного забезпечення працівників;
створення ефективно діючої системи соціального партнерства між державою,
роботодавцями та працівниками у відповідності до вимог Міжнародної ор$
ганізації праці;
обмеження пропаганди насильства та моральної розбещеності, котрі підточують
етнічні та духовні підвалини нації;
утворення достатньої кількості закладів для утримання та виховання знедолених,
безпритульних дітей, залишених без піклування батьків;
процесу демографічного відродження нації і створенню національного культу ма$
тері та дитини.

Ж

У сфері вирішення суто регіональних проблем
розширення та модернізація системи газопостачання сіл округу;
розширення та модернізація систем тепло$ та водозабезпечення сіл округу;
ремонт автошляхів в сільській місцевості;
фінансова і матеріальна допомога садово$городнім товариствам міста Комсомольська;
пошук заходів для стримування розповзання забруднених ґрунтових вод з
відстійників Кременчуцького НПЗ;
підтримка конкурсними грантами та стипендіями навчання обдарованої молоді округу;
організація та оснащення комп'ютерних класів у навчальних закладах округу;
фінансова і матеріальна підтримка дитячих притулків, притулків для людей похило$
го віку та інвалідів;
фінансова та матеріальна підтримка духовних, спортивних та культурних осередків
регіону тощо.
Маю багато задумів та планів щодо прискорення соціально$економічного розвитку та
поліпшення умов побуту населення регіону, які бажано було б втілити в життя разом з
Вами, шановні виборці.
В своїй діяльності народного депутата України протягом минулих 4$х років я завжди
відчуваю вашу зацікавленість, співчуття та підтримку. Моє серце, думки та організаційні
можливості завжди з Вами.
Хай нам щастить!
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Жовтяк Євген Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, юрист, магістр
державного управління
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 95, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,1%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Як діючий народний депутат кожен пункт своєї програми розпочинаю зі звіту про те,
що зроблено мною за час депутатства. За чотири роки я підготував понад 80 проектів
законів, підготував або провів понад 200 засідань Бюджетного комітету Верховної Ради
України, особисто провів понад 80 прийомів виборців з особистих питань. За результа$
тами прийомів направив понад 5000 листів, депутатських звернень, депутатських за$
питів. Досвід моєї роботи з виборцями показав, що для людей важливі не солодкі
обіцянки, а конкретні справи.
За час депутатства завдяки моїй ініціативі, з ініціативи і за підтримки моїх колег$од$
нодумців вдалося зробити наступне:
1) Знижено податок на додану вартість (ПДВ) з 28% до 20%, верхню межу прибутко$
вого податку з громадян з 90% до 40%, нарахування на заробітну плату з 50% до 33%.
Хоча б частково обмежена сваволя податкової адміністрації щодо малого бізнесу шля$
хом введеня патентування деяких видів підприємницької діяльності та єдиного податку,
припинено сваволю Кабінету Міністрів у акцизній та митній політиці. Ці кроки зупини
ли неминучу суцільну тінізацію економіки, відвернули крах пенсійної системи.
Ще під час моєї роботи у Верховній Раді II скликання за моєю ініціативою були роз$
роблені основні засади Податкового кодексу. На жаль, через неконструктивну позицію
податкової адміністрації Податковий кодекс не запрацював до цього часу. Добитися
запровадження цивілізованої податкової системи — найважливіше завдання
Верховної Ради наступного скликання. Це зробить фракція блоку Віктора Ющен
ка, до якої увійду в разі обрання!
2) До Верховної Ради цього скликання я йшов з чіткою концепцією реформування
бюджетної системи країни. Нам вдалося прийняти Бюджетний кодекс, який я "проби$
вав" як заступник голови Бюджетного комітету. Бюджетний кодекс заклав підвалини для
справедливого перерозподілу бюджетних коштів, децентралізації державних фінансів
на користь місцевих бюджетів. Завдяки сплаті податків не за місцем роботи, а за місцем
проживання наповняться місцеві бюджети. На жаль, через шалений спротив корумпова$
ного чиновництва бюджетна реформа зупинилася на районному рівні.
Завдяки тому, що всетаки вдалося зробити, мільярди гривень, які розкрадалися
чиновниками, відтепер йдуть на виплату зарплат, на розвиток комунальної сфери.
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Це не абстрактні роздуми. Це конкретні десятки мільярдів гривень, витрачання яких
лише блок В. Ющенка здатний поставити під контроль суспільства!
3) Завдяки принциповій позиції Бюджетного комітету завершено будівництво нафто$
проводу Одеса — Броди, що дає Україні перспективу енергетичної незалежності та зни$
ження цін на пальне. Запрацювала програма здешевлення за рахунок бюджету кредитів
для сільського господарства. Рекордний урожай 2001 року — підтвердження правиль$
ності стратегічного задуму Бюджетного комітету та уряду Ющенка. Я підтримував впро$
вадження програм енергозбереження, молодіжного житлового будівництва, програми
індивідуального житлового будівництва. Розширення цих програм буде одним з ос
новних напрямів діяльності блоку Ющенка і моєї!

Ж

4) Врятовано від зупинки та знищення аферистами Борщагівський хімфармзавод —
збережено понад 600 робочих місць. Відновлено будівництво школи в с.Чабани. Надаю
допомогу в будівництві трьох православних церков; допомагаю дітям$сиротам та бага$
тодітним сім’ям, книговидавцям. Я "вибивав" гроші на будівництво каналізаційного ко$
лектора в Боярці, поліклініки в Ірпені, відновлення могили Ф. Грушевського в Лісниках,
попередження екологічної катастрофи на відстійнику радіоактивних відходів біля с.Пи$
рогово, міського сміттєзвалища біля с.Ходосівка та ін. Робитиму це і надалі. Перемо
га блоку Ющенка зробить мою роботу для виборців значно ефективнішою!
У Верховній Раді я здебільшого займався напрацюванням та "пробиванням" корис$
них законів. Зараз я зосереджуся на вирішенні конкретних проблем жителів Києво$Свя$
тошинського району та Ірпеня.
Я переконався, що навіть найкращі Закони нічого не варті, якщо вони блокуються
Президентом, Кабінетом Міністрів, місцевими адміністраціями. Уряд Ющенка довів,
що Україна може швидко піднятися з колін, але для цього нам потрібна чесна і
професійна виконавча влада. В разі обрання разом із блоком Ющенка зроблю
все для заміни продажної, корумпованої і бездарної виконавчої влади на владу
чесну, принципову і компетентну. І в першу чергу це буде зроблено в Київській
області, КиєвоСвятошинському районі, містах Ірпені, Боярці, Вишневому!
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Жулинський Микола Григорович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): Ліберальна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: директор Інституту літератури
ім. Тараса Шевченка НАН України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 10
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"
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Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Загрева Борис Юхимович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: товарознавець
Попереднє місце роботи: голова представництва відкритого
акціонерного товариства "Державний експортно$
імпортний банк України" в м. Луцьку
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий
блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 37
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

З

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

0

2,1

7

19,5

Депутатські запити

12

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

5

0

7

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0
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Задорожній Олександр Вікторович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): Українська партія "Єдність"
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$міжнародник, референт$перекладач
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 213, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 34,1%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
В основі моєї програми — програма виборчого блоку "Єдність"
Узагальнюючи ваші, шановні виборці, численні накази, виступаю за:
консолідацію зусиль міського голови, народних депутатів України, депутатів Київради,
Дніпровської та Дарницької райрад навколо проблем міста, 213$го виборчого округу,
кожного мікрорайону, вулиці, будинку та сім'ї: Київ — європейська столиця насамперед
за рівнем добробуту у сім'ях.
Своїм першочерговим завданням вважаю:
Захист конституційних прав і свобод громадян України.
Продовжу практику надання правової допомоги через громадські приймальні.
На території мікрорайонів Княжий Затон, Срібний Кіл, Осокорки, Позняки,
Корольок буде відкрито 3 громадські приймальні.
У Верховній Раді України
віддам свій голос за встановлення законодавчих гарантій матеріального забезпечення
лікарів, вчителів, науковців, працівників культури, соціального та правого захисту
інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей.
Використаю законодавчу ініціативу для першочергового прийняття законів:
Про пенсійне забезпечення.
Про соціальний та правовий захист сиріт та безпритульних дітей.
Про оплату праці (визначення мінімального рівня зарплати в розрахунку
3 грн./1 год., запровадження потижневої оплати праці).
Про державну реєстрацію фізичних осіб (для встановлення європейського спосо$
бу реєстрації місця проживання громадян).
Житлового кодексу (нова редакція).
Разом з "Єдністю" беру на себе відповідальність за реалізацію соціальноеко
номічних проектів у межах 213 виборчого округу:
реконструкції житлових будинків Старої Дарниці;
спорудження банно$оздоровчого комплексу та каналізаційного колектора по
вул. Алма$Атинській;
продовження вул. О. Довбуша до Броварського проспекту;
виконання інженерних заходів по водопониженню ґрунтових вод в районі ДВРЗ
і Старої Дарниці;
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реконструкції торговельного ряду з кіосків і павільйонів на Ленінградській площі
(між вул. Будівельників і пр. Миру); на площі біля станції метро "Лівобережна" по
вул. М. Раскової; по вул. В. Сосюри на Ленінградській площі; впорядкуванню існу$
ючих торговельних об'єктів зі сторони вул. Попудренка;
відкриття бюветів питної води по вул. Гашека та по вул. Хорольській;
ландшафтна реконструкція парків вздовж вул. Попудренка, біля ДВРЗ, вздовж
Броварського проспекту, вул. Червоногвардійської, Гідропарку; скверів вздовж
вул. Шліхтера, вул. Сиваської, на Русанівській набережній;
розчистка та благоустрій Русанівського каналу, створення зони відпочинку;
ландшафтне впорядкування в районі озера Тельбін;
організація додаткових транспортних маршрутів для жителів масиву Березняки;
відкриття тролейбусних маршрутів по мосту Патона через пр. Возз'єднання до
Ленінградської площі; по б$ру Перова до пр. Визволителів, вул. Попудренка,
вул. Будівельників, пр. Миру до Ленінградської площі;
реконструкція доріг по пр. Возз'єднання та Гагаріна; транспортної розв'язки маси$
ву "Лівобережний";
вирішення проблем ландшафтного впорядкування, водо$ та газопостачання
мікрорайонів Позняки, Осокорки, Срібний Кіл, Княжий Затон, Корольок.

З

СПОДІВАЮСЬ НА ВАШУ ПІДТРИМКУ!
ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

10

7

29,25

16

161

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

7

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

2

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

16

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

6

10

1

3

7

0

0

5

2

10

2

3

5

4

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Заєць Володимир Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель, економіст
з бухгалтерського обліку і аудиту
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 22
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

З

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

0

1,5

1

2,25

Депутатські запити

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Заєць Іван Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$математик
Попереднє місце роботи: перший заступник голови РУХу
(Українського Народного Руху)
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 8
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

З

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

63

51

105,65

0

0

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

51

276

за
особистою
ініціативою

31

І читання
доповідь

співдоповідь

2

7

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0
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за
дорученням
фракції

10

Заічко Віктор Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: заступник голови
Севастопольської міської державної адміністрації
Обраний: в/о № 225, м. Севастополь
Кількість отриманих голосів: 30,5%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Дорогие севастопольцы!
Принимая предложение в 1998 году возглавить финансово$экономическое направ$
ление в городе с бюджетом 83 млн., дефицитом заработной платы работникам бюджет$
ной сферы 12 млн. и долгами бюджета 90 млн.грн., я знал что делать и как решать эти
сложные проблемы.
Повседневная работа в Администрации Президента Украины, Кабинете Министров
Украины обеспечила принятие в 1998 году Указа Президента Украины, определивше$
го новые подходы в формировании бюджета города. В результате чего городской бюд$
жет вырос с 83 млн.грн. в 1998 году до 209,9 млн.грн. в 2002 году, полностью ликвиди$
рованы долги по заработной плате врачам, учителям, работникам культуры. Впервые
на Украине только в нашем городе ликвидирована задолженность бюджета перед жи$
лищно$коммунальными предприятиями в сумме 90 млн.грн. Дополнительно в город$
ской бюджет поступило 152 млн.грн., которые были направлены на реализацию соци$
ально$экономических программ.
Мои конкретные дела на пользу севастопольцев, ответственность за судьбу города,
обращение ко мне 57 трудовых коллективов и предложение единого избирательного
блока "За единую Украину", позволяют мне сегодня обратиться к избирателям быть на$
родным представителем в Верховной Раде Украины.
Мои программные принципы:
1. Севастопольцы заслужили себе достойную жизнь
пенсия должна быть не меньше прожиточного уровня в стране;
заработная плата в бюджетной сфере — на уровне заработной платы в промыш$
ленности;
обеспечить поэтапное возвращение вкладов населения и в первую очередь —
пенсионерам;
качественные коммунальные услуги и сопоставимые тарифы;
молодым — работу, ветеранам — внимание и заботу;
создание новых рабочих мест с достойной заработной платой.
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Я уже возвратил долги города, поэтому решу и эти насущные проблемы горожан.
2. Благосостояние севастопольцев — в реальных делах
налоговый кодекс не для бюджета, а для поддержки рабочего человека;
создание необходимых условий для принятия и размещения государственного
заказа на предприятиях военно$промышленного комплекса;
привлечение государственных средств для организации производства и конечной
переработки сельхозпродукции местными потребителями;
Севастополю — независимые источники энергопотребления;
газ и вода — круглосуточно в дома горожан;
создание жесткой вертикали самоуправления: от домового комитета до городско$
го Совета;

З

расширение прав города в формировании своего бюджета, управлении землей и
государственной собственностью на его территории, решение экологических
проблем Севастополя.
Я обеспечил выполнение городских программ по газификации Северной сто0
роны, Инкермана, поэтому решу и эти проблемы.
3. За Севастополь — оплот российскоукраинского единства
формирование в Севастополе экономической территории свободного режима
для российских товаропроизводителей;
создание льготного режима российско$украинским предприятиям, выпускающим
продукцию на территории Севастополя;
обеспечить поддержку Верховной Радой Украины и Государственной Думой Рос$
сийской Федерации совместной инициативы Черноморского Флота Российской
Федерации и Военно$Морских Сил Украины о стратегическом партнерстве в
обеспечении безопасности государств.
Я не могу оставаться в стороне от неразрешенной проблемы русского языка в
Украине. Особый статус и роль русского языка, на котором пишут и говорят мил0
лионы граждан, должен быть четко закреплен Законом Украины.
4. Обеспечить принятие Закона Украины "О статусе городагероя Севасто
поля" на следующих приоритетах:
закрепить за городским Советом и его исполнительным органом полномочий по
формированию прямых взаимоотношений с Правительством Российской Феде$
рации в рамках межгосударственных договоров между Россией и Украиной по го$
роду Севастополю;
сумма всех расходов бюджета города должна быть непременно меньше суммы
всех собираемых в городе налогов;
не менее 10% от арендной платы за землю, согласно российско$украинского до$
говора по Черноморскому Флоту Российской Федерации должна быть направле$
на на социально$экономические программы города;
не менее 50% от дорожного сбора должны быть направлены на строительство и
ремонт внутригородских дорог.
Я прошу севастопольцев поддержать уже проводимую мною работу по этим
вопросам. Вместе с Вами мы сделаем намного больше.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

1

3,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

11,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

З

за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

2

1

3

0

0

0

1

0

2

3

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Заклунна0Мироненко Валерія Гавриїлівна
Особові дані
Рік народження: 1942
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: актриса драматичного театру і кіно
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 5
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

З

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2

7,8

1

2

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Заплатинський Володимир Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер легкої промисловості
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Соціал$демократична
партія України (об'єднана), порядковий номер у списку 15
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

4

13,8

2

4,75

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

4

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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З

Результати роботи народних депутатів України

Зарубінський Олег Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 24
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

З

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

13

7

25,09

1

2,5

Депутатські запити

8

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

7

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

6

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Засуха Тетяна Володимирівна
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: зоотехнік, вчитель біології
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: в/о № 94, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 50,9%
Комітет: Комітет з питань аграрної
політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Виходячи з внутрішніх переконань і власного набутого досвіду, представляю свою
програму:
При виконанні своїх депутатських обов’язків буду керуватись Конституцією Ук$
раїни, її законами і власною освітою.
Візьму активну участь у створенні завершеної програми економічного розвитку
держави.
Буду вирішувати всі питання в галузі земельних відносин у відповідності з Земель$
ним кодексом України.
Добиватимусь законодавчо від органів місцевого самоврядування поєднання еко$
номічних, соціальних, духовних потреб людини, що живе на землі і на ній працює.
Виступатиму за приватизацію в інтересах народу, за нарощування темпу вироб$
ництва та збільшення робочих місць.
Сприятиму росту добробуту людей і їх культурному розвитку.
Докладу всіх зусиль, щоб зупинити хвилю криміналітету, забезпечити стабільність
і спокій в суспільстві, особисту безпеку громадян.
Підтримуватиму профспілки та органи місцевого самоврядування в їх роботі по за$
хисту соціальних прав громадян, поверненню заощаджень.
Буду сприяти прийняттю законів по впровадженню справедливої пенсійної рефор$
ми, про допомогу інвалідам, багатодітним сім’ям, малозабезпеченим громадянам.
Захищатиму права жінок у суспільно$політичному житті держави.
Вимагатиму чіткої підтримки молоді з боку держави, надання їй кредитів на нав$
чання і придбання житла, створення належних умов життя й праці.
Докладу всіх зусиль, щоб Закон про освіту і "Національна доктрина розвитку освіти
України 21 ст." виконувалась в повному обсязі.
Стану на захист честі й гідності військовослужбовців, працівників силових струк$
тур, суду і прокуратури, їх належного соціального забезпечення.

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 283

З

Результати роботи народних депутатів України
Буду ініціювати зусилля державних, громадських, приватних установ, організацій,
окремих громадян на вкладання коштів у розвиток освіти, науки, культури, спорту,
охорони здоров’я, книгодрукування.
Сприятиму духовному об’єднанню віруючих всіх трьох гілок православ’я.
Вимагатиму виконання Закону про захист честі й гідності працівників засобів ма$
сової інформації.
Візьму участь у створенні загальнодержавної програми охорони природи.
У всьому буду вимагати конституційного порядку, добиватимусь громадянського
миру й злагоди.
Всебічно сприятиму розвитку добросусідських відносин з усіма державами,
встановленню творчого партнерства, співробітництва.

З
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

1

Зварич Роман Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: магістр філософії
Попереднє місце роботи: директор аналітично$інформаційної
служби "Демос" Центру демократичних реформ,
член Президії Центрального Проводу
Народного Руху України
Обраний: в/о № 90, Івано$Франківська обл.
Кількість отриманих голосів: 60,9%
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Я буду робити все, щоб:
моя Україна була демократичною, сильною, могутньою;
мій народ — багатим і гордим;
наша влада — чесною, професійною, українською;
наші діти — здоровими, розумними і ситими;
наші жінки — гарними і щасливими;
наші церкви — урочистими і багатолюдними.
Я далі продовжуватиму справи, задля яких повернувся на свою землю:
працювати для свого народу;
відстоювати національні інтереси нашої держави в Європі і світі;
боротися з тими, хто обкрадає мій народ;
захищати інтереси своїх виборців — мешканців гірських районів.
У нашому окрузі буде:
у Косові та Надвірній постійно діючі приймальні народного депутата;
звіт блоку Віктора Ющенка і народного депутата після закінчення кожної сесії;
гласність щодо дій місцевих органів влади;
контроль за вирубкою лісу з метою припинення його розкрадання та нищення.
УКРАЇНІ — ТАК! МАФІЇ — НІ!
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З

Результати роботи народних депутатів України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

80

15

67,5

1

2,5

Депутатські запити

8

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

З

за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

15

І читання
доповідь

співдоповідь

5

1

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

6

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Звягільський Юхим Леонідович
Особові дані
Рік народження: 1933
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 43, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 60,7%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Головною метою моєї програми, як і колись, залишається підйом економіки — осно$
ви вирішення соціально$економічних проблем і забезпечення гідного життя жителів ок$
ругу і всієї України. Моя робота у Верховній Раді буде спрямована, насамперед, на роз$
робку законів, що забезпечать:
Збільшення грошової маси в господарчому обігу країни як головної умови нор$
малізації фінансових розрахунків і викорінювання платіжної кризи.
Усілякий підйом виробництва; зростання доходів бюджету; погашення всіх боргів,
у т.ч. по заробітній платні і внесках населення; безумовну, своєчасну виплату зар$
платні, пенсій, допомог, стипендій.
Державне регулювання системи ціноутворення і стримування цін на продукти хар$
чування і найважливіші види сировини; підвищення стимулюючої ролі податкової
системи шляхом зниження податкового тиску на виробників товарів і послуг.
Постійне підвищення платоспроможності населення — основного каталізатора ви$
робництва — шляхом випереджального росту заробітної платні, усіх соціальних
виплат і зниження прибуткового податку. Мінімум реальних доходів людей повинен
бути не нижче прожиткового мінімуму.
Ефективне використання державних коштів і власності; жорсткий контроль витра$
ти держпозик, що повинні спрямовуватися в реальну економіку й обов'язково оку$
патися; залишаюся супротивником зовнішніх позик, за які повинні будуть розпла$
чуватися наші діти.
Державну підтримку виробників продукції, у першу чергу, здатної конкурувати із
закордонною на внутрішньому і зовнішньому ринках; розвиток малого і середньо$
го бізнесу; відродження вугільної промисловості. Імпорт в Україну газу і нафтопро$
дуктів потрібно звести до мінімуму, а об'єм здобичі вугілля повинен відповідати йо$
го долі в балансі українських енергоресурсів.
Справедливе пенсійне забезпечення з урахуванням трудового внеску кожного; га$
рантовану безкоштовну медицину й освіту; офіційний статус російській мові.
Викорінювання економічних основ корупції і чиновницької сваволі, боротьбу зі зло$
чинністю, наведення суспільного порядку.
На всіх рівнях буду відстоювати інтереси Донбасу — тягача економіки країни — з ура$
хуванням екологічних умов і інших особливостей нашого регіону.
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З

Результати роботи народних депутатів України
Буду добиватися ревізії, зниження усіх завищених і встановлення обґрунтованих та$
рифів на усі види комунальних і інших послуг. На утримування житла, електроенергію,
водопостачання, центральне опалення, проїзд у міському транспорті, усі засоби зв'язку
і т.п. у даний час витрачається основна частина бюджету гнітючої більшості сімей.
У виборчому окрузі зобов'язуюся:
завершити газифікацію всіх селищ, що входять до складу округу;
завершити телефонізацію жилих масивів;
почати капітальний ремонт і модернізацію діючих і будівництво нових інженерних
споруд і мереж систем тепло$ і водопостачання, каналізації, доріг і зовнішнього
освітлення.

З

Буду і далі знаходити засоби для допомоги незаможним і гостронужденним, дитячим
установам, школам, лікарням, спортивним, ветеранським і іншим організаціям.
Обсяги й асортимент постачання жителів екологічно чистими, дешевими продуктами
харчування виробництва агрофірми "Шахтар" буду розширювати через мережу мага$
зинів та сезонні ярмарки.
Посприяю підприємствам округу в вирішенні питання пожвавлення і стабілізації ви$
робничої діяльності.
На шахті ім. О.Ф. Засядька буде впроваджена комплексна попередня дегазація мета$
ну родовища. Це зробить шахту цілком безпечною від раптових викидів метану і дозво$
лить постачати жителям Донецька дешевий побутовий газ.
Програма не містить красивих ефектних фраз, розрахована на реалізацію, в основно$
му, власними силами і реально здійсненна.
Принцип: "менше слів — більше справи" залишається непорушним!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

0

0

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1
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за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

0

Зімін Олег Петрович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер по економіці та експлуатації транспорту
Попереднє місце роботи: заступник генерального директора
закритого акціонерного товариства "Укрпромінвест"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 34
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

З

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

2

4,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Зінченко Олександр Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: викладач фізики, політолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 3
Комітет: не входить до складу комітетів
Посада: заступник Голови Верховної Ради України
Фракція: позафракційний

З

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

0

0
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Депутатські запити

0

Зубанов Володимир Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електромеханік
Попереднє місце роботи: голова правління
відкритого акціонерного товариства "Сілур"
Обраний: в/о № 60, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 25,1%
Комітет: Комітет з питань промислової
політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Розвиток Донбасу — запорука процвітання України
Україні — ясні цілі
Україні — зважену Концепцію перспективного розвитку держави і суспільства.
Всебічна інтеграція з Росією як з могутньою і братерською державою.
Разом з Росією стати вагомими і рівноправними членами Європейського співтова$
риства.
Російській мові — статус другої державної мови.
Заохочення, довгострокове кредитування вітчизняного товаровиробника.
Запорука сильної економіки — зростання продуктивності праці на кожному робо$
чому місті.
Гідна оплата високопродуктивної праці.
Розмір пенсії в безпосередню залежність від розміру заробітної плати.
Регулярне підвищення пенсій двічі на рік — 1 січня та 1 липня.
Забезпечена людина — опора держави, гарант стабільності суспільства.
Спрощення оподаткування — резерв наповнення бюджету.
Збільшення бюджетного фінансування охорони здоров`я та освіти. Доступні меди$
каменти, сучасна освіта.
Вільне віросповідання, рівність і примирення конфесій — свідчення духовності
суспільства.
Донбас — опора держави
Самоврядування регіонів — самостійність, самофінансування, самоокупність, са$
модостатність у межах закону.
Державне інвестування і кредитування перспективних виробництв і високих техно$
логій Донбасу.
Від бюджетів регіонів до бюджету держави.
Вугілля Донбасу — життя України. Питання закриття шахт — під контроль регіонів.
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З

Результати роботи народних депутатів України
Екології Донбасу — турботу всієї країни.
Малі міста — сила Донбасу
Відродження і розвиток малих міст та селищ Донбасу.
Підвищення зайнятості на базі існуючих і нових виробництв. Більше зайнятих на
виробництві — нижче злочинність у суспільстві.
Підтримка і турбота підприємницькій ініціативі кожного.
Гарантована праця — стабільний заробіток — міцна родина — зростання
народжуваності — здоров`я нації.
Державне довгострокове і пільгове кредитування освіти і молодих родин.
Аграрному сектору України — програму відродження і розвитку. Державні закупки
основних видів сільгосппродукції за твердими цінами.

З

Європейський рівень якості залізничних перевезень — задача державної
важливості.
Житлово$комунальним послугам — гарантії обласних бюджетів.
Депутати всіх рівнів: загальну увагу і турботу проблемам підприємств і населених
пунктів, трудових колективів і громадян.
Виконання соціальних контрактів, складених у містах та селищах округу, між
кандидатом у народні депутати України і виборцями.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

4

8,75

Депутатські запити

5

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

1

0

2

0

0

1

1

0

3

0

0

0

0
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Зубець Михайло Васильович
Особові дані
Рік народження: 1938
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$зоотехнік
Попереднє місце роботи: президент Української академії аграрних наук
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 15
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3

3

27,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

0

3

0

0

0

0

2

0

1

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Зубов Валентин Сергійович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища, доктор соціологічних наук, професор
Спеціальність: викладач історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 15
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

З

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

3

10,95

0

0

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

3

294

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

2

Іванов Сергій Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$правознавець
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 3, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 21,2%
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
1. "Газ — в кожний дім". Продовжити газифікацію сіл та селищ регіону. Здійснюва$
ти контроль за використанням виділених коштів з бюджету Автономної Республіки
Крим. Добитися додаткового фінансування з бюджету України.
2. "Чиста вода". Завершити програму буріння артезіанських свердловин в межах
округу.
3. "Селянам — правовий захист". Утворити асоціацію щодо захисту прав та інте$
ресів хліборобів.
4. Зберегти державний контроль за діяльністю наукоємких галузей промисловості,
енергетики, транспорту, за виробництвом горілчаних та тютюнових виробів. Продовжи$
ти роботу щодо прийняття Закону України "Про реприватизацію підприємств".
5. "Реальні податки — достойне життя". Добитися прийняття Податкового
кодексу України, спрямованого на зниження податків та спрощення системи
оподаткування.
6. "Кожній людині — достойне життя". Підняти рівень мінімальної заробітної пла$
ти та пенсії до прожиткового мінімуму.
7. "Освіті, охороні здоров'я, культурі — конституційні гарантії". Добитися
прийняття моїх поправок у Законі України "Про державну службу". Вчителям і лікарям
державних установ — статус державного службовця.
8. "Зупинити епідемію туберкульозу". Вишукати кошти для відкриття стаціонар$
них протитуберкульозних медичних закладів.
9. "Матеріальні і соціальні гарантії — робітникам правоохоронних органів".
Закінчити реформування правоохоронних органів, спрямоване на боротьбу із зло$
чинністю, захист особистої безпеки громадян та їх власності.
10. "Мир і згода — шлях до процвітання". Активно сприяти збереженню
міжнаціонального миру і взаєморозуміння, реальної рівності народів та їх культур. За$
вершити роботу щодо визнання російської мови другою державною.
11. "За Україну без корупції". Реально втілити розроблений мною законопроект
"Про національне бюро розслідувань", спрямований на виявлення корупційних діянь у
вищих ешелонах влади.
12. Планомірно добиватися повернення вкладів населенню.
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Результати роботи народних депутатів України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

1

9

1

2

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

І

за
особистою
ініціативою

Всього

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Іванчо Іван Васильович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова Закарпатської обласної ради
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 69
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

І

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

4

15

1

4

Депутатські запити

11

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

2

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Івченко Олексій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): Конгрес
Українських Націоналістів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник,економіст
Попереднє місце роботи: голова спостережної ради
ДП "Добромиль$Київ"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий
блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 57
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

І

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,75

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Ігнатенко Павло Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1973
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: керуючий проектами
закритого акціонерного товариства "Альфа$Банк"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий
блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 38
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

0
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Результати роботи народних депутатів України

Іоффе Юлій Якович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): політична партія
"Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електромеханік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 112, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,3%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

І

Передвиборча програма
Сьогодні наша країна переживає тяжкий період своєї історії з двох основних причин:
1) перевага у структурі промисловості енерговитратних виробництв;
2) недосконала законодавча база, нестача механізмів чіткого виконання законів.
Щоб вийти з цієї кризи, потрібні не слова, справи, необхідна наявність у парламенті
критичної маси розуму, інтелекту і совісті. Тому не треба вірити тим кандидатам, які ще$
дро обіцяють вирішити всі ваші питання і проблеми.
Я не хочу давати порожніх обіцянок. Вважаю більш чесним і важливим викласти свою
принципову позицію, яку буду відстоювати у разі мого обрання.
У роботі народного депутата вбачаю ДВА ОСНОВНИХ ЗАВДАННЯ: розробка, прий$
няття законів, представництво свого округу, регіону у вищому законодавчому органі
країни, а також захист і відстоювання інтересів моїх виборців в органах державної вла$
ди — конкретних громадян, конкретних підприємств, установ і організацій.
У ході виконання ПЕРШОГО ЗАВДАННЯ вважаю за необхідне з самого початку окрес$
лити коло законів, які необхідно прийняти за чотири наступних роки.
Не менш важливе є й ДРУГЕ ЗАВДАННЯ. Я народився, виріс, багато років працював
на Луганщині і добре знаю проблеми людей, які тут проживають. Вирішувати ці питання
допомагає мій депутатський досвід, а здійснення допомоги та вирішення проблем кон$
кретних громадян, підприємств, установ і організацій — найвище людське щастя для
мене як для народного депутата України.
У РАЗІ ОБРАННЯ МЕНЕ НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ БУДУ ВВАЖАТИ СВОЇМИ
ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ:
1. Захист громадян від посягань як кримінальних елементів, так і посадових осіб з не$
чистим сумлінням у власних структурах і правоохоронних органах. Посилення
відповідальності посадових осіб за неправомірні вчинки чи посадову бездіяльність.
Обов'язкове декларування (з опублікуванням) доходів державних посадових осіб всіх
рівнів і рангів при прийнятті на роботу, звільненні з неї. Позбавлення народних депутатів
недоторканності для того, щоб Верховна Рада втратила привабливість для криміналітету.
2. Прийняття пакету законів про пріоритетний розвиток підприємств, які почали пе$
репрофільовуватися на випуск конкурентноздатної продукції. Протидія неякісному
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імпорту в яскравих упаковках. Відновлення і розвиток зв'язків с країнами СНД; широке
економічне співробітництво з Росією і Білоруссю, що передбачає вільне переміщення
людей, товарів і капіталу. Уніфікація і спрощення обкладення податками, зменшення по$
даткового тиску на законослухняних, "не тіньових" товаровиробників і бізнесменів. Буду
підтримувати регіональні програми по відновленню економічної могутності підприємств
Сєвєродонецька і Рубіжного, якщо місцева влада розробить і прийме їх.
3. Реформування пенсійної системи з відновленням справедливості і ліквідацією
зрівнялівки; затвердження розміру пенсії залежно від стажу роботи і важкої праці. Підго$
товка законодавчої бази для реформування житлово$комунальної сфери, яка дозволить
поєднувати прийняті ціни на послуги і високий рівень обслуговування. Сприяти повер$
ненню вкладів населенню, для чого продовжити розробку пакету відповідних законів,
яку я вже почав разом з групою народних депутатів.
4. Добиватися на законодавчому рівні надання російській мові статусу другої держав$
ної мови в Україні. Мовні проблеми не повинні вносити розкол у суспільство.
5. Буду добиватися, щоб оклади (тарифні ставки) педагогічних працівників в середніх
учбових закладах встановлювалися не нижче рівня середньої заробітної плати у промис$
ловості, а вищих — удвічі перевищували її. Це ж стосується і робітників охорони здоров'я
та культури.
Останні чотири роки я був народним депутатом від нашого виборчого округу і, вва$
жаю, ніхто не може дорікнути мені в тому, що я рідко приїжджав сюди, що відірвався від
нужд і турбот сєвєродончан і рубіжан, хоча і не всі питання вдавалося вирішити, незва$
жаючи на всі мої намагання.
І наприкінці хочу ще раз наголосити на тому, що я не обіцяю вирішити всі питання і проб$
леми, які перерахував як пріоритетні. Це є ті позиції, які я буду відстоювати у разі мого об$
рання народним депутатом України, а їх вирішення залежить від нового складу парламенту.
Я ніколи не був прогульником і ледарем, тому, якщо виборець знову виявить мені висо$
ку довіру, гарантую, що буду працювати в повну силу, як робив це і раніше.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця
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коефіцієнт
результативності

0

0

0

1
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Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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політика
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прийнято у
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правова
політика
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1
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ініційовано

0
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0

0

0

0

0

1

0
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0

0

0

0
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І

Результати роботи народних депутатів України

Ісаєв Леонід Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: начальник Харківського метрополітену
Обраний: в/о № 169, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 23,4%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

І

Передвиборча програма
Історичні події, що відбулися у долі нашого народу на зламі тисячоліть, досвід, набу$
тий молодою державою Україна за перші десять років її існування, допомагають окрес$
лити ідею, яка може стати національною. Її суть: зберігаючи гуманістичні, соціальні
цінності, напрацьовані або хоча б намічені у минулому, відкрити рух для ініціативи,
енергії, винахідливості людини, колективу, держави, аби життя громадян України стало
кращим, заможнішим, справедливішим.
Ось чому мені близькі й зрозумілі основні постулати Програми моєї Партії регіонів,
яка входить до виборчого блоку "За єдину Україну" і яка проголосила: "Добробут наших
громадян — це і є реальна незалежність України, її безпека й стабільність".
В разі мого обрання народним депутатом України, я разом з Партією регіонів рішуче
відстоюватиму у Верховній Раді інтереси кожної людини, району, міста, регіону, домага$
тимуся суворого виконання посадовими особами та громадянами прийнятих законів і
нормативних актів. Впевнений, що утвердженню стабільного суспільства і усуненню
бідності допоможуть тільки високі темпи відновлення ще зовсім недавно могутньої
вітчизняної економіки регіонів України.
Для отримання позитивних результатів у цьому стратегічному напрямку вважаю за
необхідне, перш за все, зосередити свою увагу як депутата на наступних проблемах.
В економіці й бюджетнофінансовій сфері:
відродження вітчизняного виробництва, оживлення роботи промисловості,
будівництва, транспорту, соціальної сфери в необхідних пропорціях усіх форм
власності — державної, громадської, приватної;
поновлення єдиних технологічних зв'язків (як в межах України, так і міждержавних,
в першу чергу, з країнами СНД), розвиток територіально$промислових комплексів
та міжрегіональної виробничої кооперації, вільних економічних зон;
формування бюджетної системи держави "знизу", щоб не менше 60% коштів зали$
шалося на місцях;
проведення заснованої на принципі справедливості податкової політики, яка б
стимулювала стабільне зростання економіки, ефективне виконання державою зо$
бов'язань перед суспільством, забезпечувала гідні умови життя громадян.
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У соціальній сфері:
утвердження людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю в Україні не
на гаслах, а у реальному житті;
розробка та реалізація державних програм боротьби з безробіттям, підвищення
життєвого рівня населення з наголосом на цільову адресну допомогу інвалідам,
ветеранам війни та праці, пенсіонерам, багатодітним родинам тощо;
вжиття термінових заходів для подолання різкого зростання негативних явищ де$
мографічного процесу;
прийняття й здійснення державної програми повернення грошових вкладів насе$
лення у повному обсязі.
У гуманітарній сфері:
надання духовній та культурній політиці стратегічного державного значення;
сприяння духовному відродженню усіх націй та народностей, що населяють Ук$
раїну, міжконфесійній злагоді;
максимальна державна підтримка науки, освіти, охорони здоров'я, культури.
І окремо. Я маю намір також докласти всіх зусиль для подальшого розвитку
Харківського метрополітену, зокрема, введення в експлуатацію у липні 2004 року пуско$
вої дільниці метро до станції "Вулиця 23 Серпня" та продовження будівництва другої
дільниці III$ї черги метрополітену до станції "Проспект Перемоги", яка повинна виріши$
ти транспортну проблему Олексіївського житлового масиву м. Харкова.
Я вважаю, що кожен з членів парламенту, кожний урядовець, громадянин по0
винні не тільки сумлінно відноситися до того, що вони роблять, і пишатися
своєю справою, але й взяти на себе відповідальність за долю народу, за май0
бутнє держави. Тільки тоді ми будемо здатні покласти край демагогії і
марнотратству, дати бій злочинності та зловживанням і зробити
нашу Україну заможною та квітучою.
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Законодавчі ініціативи

з місця
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1
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0

0
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
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0
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І

Результати роботи народних депутатів України

Каденюк Леонід Костянтинович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: космонавт$випробувач, льотчик$випробувач, інженер
Попереднє місце роботи: помічник Президента України
Обраний: в/о № 205, Чернівецька обл.
Кількість отриманих голосів: 35,3%
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма

К

Україна втомилася від гарних, але нездійсненних обіцянок і сьогодні від народних об$
ранців чекає конкретних дій, спрямованих на побудову справедливого, солідарного гро$
мадянського суспільства, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, законодавчих
актів, які забезпечать створення умов для підвищення життєвого рівня та добробуту
кожного громадянина, збереження стабільності і злагоди в суспільних відносинах.
Депутатський мандат повинен отримати той, хто зможе наполегливо і професійно
відстоювати не власні інтереси, а запити виборців нести перед ними відповідальність за
свою депутатську діяльність, відмовитися від пільг та депутатської недоторканності за$
для розбудови українського суспільства на конституційних засадах. В разі висловлення
мені довіри і обрання депутатом буду добиватися розробки і прийняття законодав
чих актів, які забезпечать:
прискорення соціально$економічних перетворень, спрямованих на підвищення
життєвого рівня народу України;
збереження громадської злагоди, розвиток громадянського суспільства та по$
дальшу розбудову державності України;
розширення участі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самов$
рядування у вирішенні загальнодержавних проблем;
реалізацію на принципах партнерства співпраці нової більш ефективної державної
економічної і соціальної політики;
активний вплив на законотворчий процес громадсько$політичних структур, вста$
новлення громадського контролю над діями влади, долання причин корупційних
діянь та росту злочинності, духовної деградації суспільства.
Вважаю за необхідне:
сприяти структурній перебудові економіки, спрямованій на збільшення вироб$
ництва конкурентоспроможної, високотехнологічної вітчизняної продукції, запро$
вадити економічні методи управління сферою виробництва, створити умови для
розвитку вітчизняної науки;
встановити цивілізовану систему оподаткування, здатну нейтралізувати наслідки
тіньової економіки, зацікавити суб'єкти оподаткування в цивілізованих і парт$
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нерських стосунках з державою; заборонити будь$яку дискримінацію підприєм$
ницької діяльності;
зміцнити соціально$економічну самостійність регіонів, зберегти культурно$істо$
ричну їх самобутність, створити правовий механізм реалізації регіональних
ініціатив;
надати пріоритет реалізації програм створення нових робочих місць та усунути за$
конодавчо$нормативні перешкоди для запровадження змін в системі оплати праці,
які поступово забезпечать наближення зарплати громадян України до світових
стандартів;
забезпечити належний правовий захист громадян України, які тимчасово працю$
ють за кордоном шляхом укладання міждержавних угод;
запровадити правовий механізм щодо забезпечення права громадян на безкош$
товну освіту і медичне обслуговування при одночасному сприянні розвитку стра$
хової і приватної медицини, недержавної освіти;
створити недержавні соціальні фонди для додаткового фінансування найгостріших
соціальних проблем, зокрема підтримки людей похилого віку, інвалідів, бага$
тодітних родин та інших матеріально вразливих верств населення, безболісно для
всіх категорій населення реалізувати пенсійну реформу;
сприяти життєвому становленню молоді, фінансово забезпечити програми креди$
тування здобуття освіти, гарантованого надання першого робочого місця,
підтримки молоді.
Пріоритетом у своїй депутатській діяльності зроблю вирішення проблем
регіону. Зокрема, максимально сприятиму у вирішенні питань:
добудови Дністровської ГАЕС, розвитку соціальної інфраструктури м.Но$
водністровськ;
залучення інвестицій для створення нових перспективних виробництв на базі
місцевих сировинних ресурсів, що дозволить забезпечити розвиток аграрного
сектора, ефективно використовувати природні ресурси, створити нові робочі
місця та усунути причини нелегальної трудової міграції мешканців регіону;
будівництва вкрай необхідних об'єктів соціальної сфери, зокрема шкіл в селах
Грушівці, Ленківці, Мошанець Кельменецького, Рукшин Хотинського районів,
районної лікарні та будинку народної творчості в Сокирянах, Вікнянської дільни$
чної лікарні в Заставнівському районі, лазень, очисних споруд, соціального житла;
газифікації населених пунктів, ремонту доріг місцевого значення, інших ко$
мунікаційних споруд і систем;
комп'ютеризації сільської школи;
відродження історичної слави Хотина, збереження історичних і культурних
пам'яток регіону, належного фінансування природоохоронних заходів;
переоснащення житлово$комунального господарства на основі запровадження
нових, енергозберігаючих технологій, що дозволить зменшити тарифи на житло$
во$комунальні послуги для місцевого населення.
Декларую готовність до особистої відповідальності за реалізацію своєї виборчої про$
грами та сподіваюсь на зацікавлену участь в її виконанні своїх виборців.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

5

13,25

3

12

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

К
5

І читання
доповідь

співдоповідь

2

1

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

1

0

2

0

0

0

2

1

1

0

0
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Калетнік Григорій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: голова
Вінницької обласної ради
Обраний: в/о № 15, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 34,8%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Високий професіоналізм, досвідченість, персональна відповідальність
кожного без виключення депутата — тільки такою Верховна Рада України буде
спроможна забезпечити гідне життя кожного свого громадянина.
Вбачаю гостру необхідність приходу до Верховної Ради України демократично
налаштованих державницьких політичних сил, до яких належу сам.
Бути народним депутатом України — надзвичайно висока довіра людей. Народними
депутатами України мають обиратися особистості, які, поєднуючи порядність з
професіоналізмом, з досвідом роботи в управлінні державою, зможуть взяти особисту
відповідальність перед нашим народом за соціально$економічний розвиток Вітчизни, за
добробут її громадян, за кожне конкретне прийняте рішення.
Парламент нового скликання має піднести рівень довіри до політичних інститутів, що
обов'язково приведе до національного прогресу, конструктивної взаємодії між владою і
громадянами, державою і суспільством.
Домагатимусь прийняття законів чіткого розмежування функцій усіх гілок влади.
Соціальна і духовна сфери мають стати пріоритетними в діяльності Верховної
Ради України.
Пенсійне і медичне страхування не лише підвищить якість соціального захисту, а й
допоможе подолати фінансову кризу в цих галузях.
Мінімальна пенсія має бути на рівні реального прожиткового мінімуму.
Усі структурні підрозділи влади своєю діяльністю повинні домагатися того, щоб
працівники бюджетної сфери стали найзахищенішими в українському суспільстві.
Держава мусить забезпечити достатньою адресною допомогою інвалідів,
чорнобильців, ветеранів усіх воєн та учасників бойових дій, малозабезпечених і
багатодітних сімей.
Найкращий спосіб боротися з бідністю — дати людям роботу, відроджуючи власне
виробництво, розвиваючи мале та середнє підприємництво. Ліквідувати практику
невиплати зарплати.
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Відновити безоплатні спортивно$оздоровчі заклади для дітей, підлітків та юнацтва,
запровадити політику зростання народжуваності.
Домагатися підвищення розміру стипендій студентам, виділення кредитів для набуття
вищої освіти, гарантій працевлаштування молодим спеціалістам після закінчення
навчальних закладів, а також кредитування молодих сімей на придбання житла.
Сприятиму утвердженню в суспільстві високих морально$духовних цінностей,
втіленню ідеї громадянського патріотизму як засобу єднання різних соціальних,
політичних та конфесійних груп населення у справі побудови правової держави з
багатонаціональною культурою.
Економічна стабільність
законотворчості.

та

розвиток

повинні

досягатися

шляхом

Україна має гармонійно поєднувати цивілізовані ринкові реформи з державним
регулюванням.

К

Спрямовуючи стратегічні інвестиції в науку, освіту, новітні технології, ми не лише
збережемо нинішні темпи економічного зростання, а й усунемо допущені раніше
системні деформації та забезпечимо якісні позитивні зміни в економіці.
В Україні мають бути запроваджені регульовані ціни на енергоресурси та товари
першої необхідності.
Селу, колисці України, — всебічну державну підтримку!
Держава повинна виконати сповна усі взяті нею зобов'язання перед селянами —
власниками своєї землі і здійснювати суворий контроль за використанням
сільськогосподарських угідь. Сучасна техніка, справедлива цінова політика, нові
інвестиції — це той мінімум, який вже сьогодні гостро потрібен селу.
Низьковідсоткове кредитування підприємств агропромислового комплексу та
особистих підсобних господарств громадян, впровадження новітніх біотехнологій,
створення належного побуту на селі, газифікація, будівництво доріг — мають стати
основою аграрної політики держави.
Потрібно запровадити державний дієвий контроль за земельними ресурсами задля
запобігання виснаження ґрунтів, виродження і загибелі флори та фауни.
Турбота про територіальну громаду — запорука загальнодержавного
прогресу!
Міць і велич України — це сума сильних територіальних громад сіл, селищ та міст, в
яких у статках живуть старі і малі, здорові і хворі, обдаровані й люди пересічних
здібностей.
Буду відстоювати модель територіального управління, в основі якої покладене
формування таких економічних стосунків, що забезпечують умови вільного розвитку
всіх регіонів.
Домагатимусь прийняття нормативних актів, які конкретизують права і обов'язки
органів та посадових осіб місцевої самоврядності.
З волі виборців — служитиму усім людям на добро!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

5

11,4

2

4,75

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
ІІ читання
доповідь

співдоповідь

0

0

3

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

К
2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

0

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Калінчук Василь Антонович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 144, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 43,0%
Комітет: Комітет з питань аграрної
політики та земельних відносин
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

К

Передвиборча програма
Збережемо село — збудуємо заможну державу
Україна – наш спільний дім, в якому мають і можуть панувати лад і спокій, праця на се$
бе і спільне благополуччя. Наш народ доволі натерпівся від воєн, революцій, розкурку$
лень, голодоморів та інших негараздів.
Основною моєю метою є вираження і захист інтересів населення округу, регіону і,
перш за все, громадян, які проживають на селі або пов'язані своєю діяльністю з агро$
промисловим комплексом.
В економічній сфері:
визнання багатоукладності сільського господарства, подальше реформування та
створення на законодавчому рівні умов для всебічного розвитку агропромислово$
го комплексу;
прийняття першочергових законів та інших нормативних актів з метою повної ре$
алізації Земельного кодексу України;
забезпечення контролю держави за обігом землі, створення дієвої системи право$
вого захисту власності на землю та власників;
забезпечення паритету цін на продукцію сільського господарства та інших галузей
економіки;
розвиток сільгоспмашинобудування та хімічної промисловості з метою повного
забезпечення потреб села у сучасній техніці, добривах, пестицидах та гербіцидах;
реформування кредитної і банківської систем;
державна підтримка пріоритетних галузей сільгоспвиробництва через дотації і
пільгове кредитування;
всебічний розвиток створених в результаті реформування сільгосппідприємств та
збереження існуючих економічно стабільних виробничих комплексів в АПК;
підтримка фермерських господарств, сімейних, малих та середніх сільгосп$
підприємств;
утримання та розвиток соціальної сфери на селі за рахунок держави і територій;
продовження узаконеної Верховною Радою податкової політики в аграрному сек$
торі, захист вітчизняного товаровиробника;
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розбудова інфраструктури аграрного ринку, впровадження іпотечного кредитування.
У соціальній сфері:
збільшення реальних доходів населення, захист від інфляції, випереджаюче
зростання зарплати, погашення заборгованості з зарплати та інших соціальних
виплат;
повернення та компенсація знецінених заощаджень громадян та ошуканих
вкладників;
соціальний захист безробітних, професійна реабілітація, зайнятість та пільги
інвалідам;
прискорення прийняття пенсійного законодавства з урахуванням достатності
пенсій і трудового внеску громадян;
збільшення обсягів житлового будівництва, довгострокового кредитування;
вирішення проблем водо$ та газопостачання, системи зв'язку та телебачення,
шляхового будівництва на території виборчого округу;
державне житло – найменш соціально захищеним;
збільшення асигнувань на охорону здоров'я, особливу увагу сільській медицині,
забезпечення медичних установ необхідними ліками і медобладнанням;
обов'язкова середня освіта, рівні можливості для безкоштовної вищої освіти.
Забезпечення пільгового кредитування студентів. Підвищення зарплати вчителям,
викладачам, науковцям. Розвиток національної культури і мистецтва, державної,
російської та інших мов.
Молодіжна політика:
всебічна підтримка молоді, зокрема сільської, захист матері та дитини;
запровадження мотиваційних механізмів залучення молоді для роботи в
сільському господарстві;
створення на селі престижних робочих місць, підтримка молодіжного
підприємництва;
прийняття нормативно$правових актів щодо пільгових умов прийому до вищих
закладів освіти випускників сільських шкіл, що повернуться на постійне місце
проживання та праці в сільську місцевість;
збільшення обсягів молодіжного житлового будівництва. Надання пільгових
довгострокових кредитів молодим сім'ям для спорудження житла та
господарського облаштування в сільській місцевості.
Незалежній Україні — сучасну армію:
нова військова доктрина, перехід до професіональної армії;
зміцнення матеріальної бази і кадрового складу Збройних сил;
посилення соціальних гарантій і в першу чергу забезпечення житлом
військовослужбовців, пріоритет працевлаштування демобілізованих з армії.
У зовнішній політиці:
багатовекторний характер зовнішньої політики України, захист суверенних
інтересів України, розбудова державного кордону України;
розширення співробітництва з країнами СНД та іншими державами;
підтримка української діаспори в усіх країнах світу.
Тільки разом, тільки спільними зусиллями ми побудуємо наше майбутнє.
В єдності — наша сила, разом переможемо!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

15

7

32,25

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

51,5

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

К
7

І читання
доповідь

співдоповідь

3

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

9

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

9

0

5

4

0

0

0

2

4

2

2

1

1
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Кальніченко Ігор Вікторович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: заступник голови Державної податкової
адміністрації України, державний радник першого рангу
Обраний: в/о № 16, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 37,2%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Я впевнений, що тільки справжні патріоти і люди конкретної справи зможуть вивести
нашу рідну Україну в найзаможніші держави світу.
Програму своєї подальшої діяльності я розбив на чотири основних підрозділи.
Діти, молодь і пенсіонери
Ці категорії населення, а також інші знедолені люди повинні отримати найбільше
турботи та уваги. Це — святе!
Затримка з виплатою пенсій, стипендій, зарплати — це злочин. Такою була, є і буде
моя життєва позиція на всіх посадах.
Пенсіонерам потрібна реальна грошова виплата для забезпечення середнього
прожиткового рівня. Реформа повинна стосуватися тільки тих, хто добровільно
перейде на нову систему.
Я переконаний, що найважливішою справою є виховання і навчання наших дітей.
Зародки наших бід в сім'ї. Соціальне середовище є ґрунтом, на якому виростає
алкоголізм, бандитизм, наркоманія.
Ліквідація цих явищ справа двоєдина — сім'ї і держави. Пам'ятаймо, що, втративши
довіру своєї дитини в молодості, — втрачаємо надію на повагу в старості.
Молодіжна політика держави визначає її майбутнє. Реалізації молодіжних програм
— найкоротші терміни.
Освіта, медицина та культура
Без цих галузей у нації немає майбутнього.
Приведення освіти у відповідність до коштів, що на неї виділяються, є злочином
проти нашого майбутнього — наших дітей. Діти і здоров'я — це найефек$
тивніший вклад.
Рівень медичного обслуговування в країні повинен визначитись на рівні села, а
не столиці.
Медичне обслуговування дітей і пенсіонерів, безумовно, повинно бути
безкоштовним.
Культура нації формується з моралі, яка панує в суспільстві. Спільними зусиллями
сім'ї, працівників культури, держави сформуємо високу мораль нації.
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Економіка
Я – людина конкретних справ і не вірю в приємні обіцянки. Достаток є результатом
важкої праці і його можемо досягти тільки своїм розумом і наполегливістю.
Я рішуче проти втручання влади у виробничі процеси, які йдуть у сільському
господарстві і промисловості. Це обман і переслідується в цьому інтерес клану або
чиновника.
Зусилля влади повинні бути спрямовані на створення рівних умов конкурентам —
в іншому випадку — це корупція.
Проблема не в тому, чи буде земля товаром. Вона у всі часи ним була. Суть
проблеми — хто буде власником цього товару. Я за те, щоб власником землі був
той, хто її обробляє.
Реформи на селі повинні спрямовуватись на об'єднання зусиль переробних
підприємств з сільськогосподарськими підприємствами в їх спільній позиції на
державному рівні, в пошуку нових технологій, вітчизняних виробництв або в
глибокій адаптації світових технологій до наших умов.
Я за реформи на селі лише за ті, які дають благо людям, що обробляють землю.

К

Бюджетна сфера
Я неухильно буду відстоювати принцип побудови цивілізованих відносин громадяни$
на і держави, а саме:
Бюджетна сфера є завоюванням загальнодержавним і вона повинна служити
людині, а не чиновникам.
Бюджет повинен формуватися на душу населення, об'єднувати місцеву
самоврядність і державу, не порушуючи їх суть.
Податковий кодекс – це основа життєво необхідної угоди між двома частинами
суспільства, з однієї сторони ті, хто створює бюджет держави, з іншої ті, хто живе
за рахунок бюджету. Я за глибоке взаєморозуміння і повагу між сторонами.
Я за повне скасування податків для малого бізнесу, максимальне спрощення
схеми оподаткування для середнього бізнесу, і вважаю, що всю увагу податкової
служби потрібно зосередити на великому бізнесі.
Я переконаний, безробіття – це соціальне явище, яке в нашому суспільстві має
спотворену форму. Всі, хто може і хоче працювати, повинні отримати роботу.
Наполегливо готуйтесь до неї. Ті, хто не хоче працювати, не повинні заважати
бажаючим працювати і працюючим.
Я людина конкретного діла.
Моя програма – це все моє минуле,
це мої надії і майбутня праця заради всіх Вас

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

1

1

4
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Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 315

К

Результати роботи народних депутатів України

Капустін Віктор Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$міжнародник, референт$перекладач
Попереднє місце роботи: приватний підприємець
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 24
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"
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Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

18

65,05

3

10,5

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

18

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

3

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

9

2

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0
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Каратуманов Олег Юрійович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$політпрацівник
Попереднє місце роботи: головний консультант сектора аналізу
та контролю організаційного відділу Апарату Керівника
Державного управління справами
Обраний: в/о № 182, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 29,3%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Шановні земляки, друзі!
Я вважаю за високу честь представляти та захищати ваші інтереси у Верховній Раді Ук$
раїни і готовий докласти всі свої сили, досвід та знання, щоб зробити життя кожного з вас
кращим і щасливішим. Порядок, Чесність, Справедливість — це ті принципи, на яких
мають будуватись
сильна та авторитетна держава,
потужна економіка,
сучасне суспільство.
Життя нашого народу стане по$справжньому вільним і заможним, коли кожний відчує
себе вільною Особистістю, відповідальною перед власною совістю, родиною та
суспільством, стане вимогливим до держави і водночас патріотичним Громадянином,
високопрофесійним і заможним Трудівником.
У центрі уваги та турботи держави має опинитись пересічна людина — лише так вла$
да отримає довіру людей, дійсно стане владою народу і для народу. Для цього я вважаю
за потрібне:
Навести порядок у державі 
підвищення відповідальності посадових осіб за створення належних умов для про$
дуктивної праці людей та задоволення їх соціальних потреб;
створення надійного зворотного зв'язку між державними органами та гро$
мадськістю;
нещадна боротьба з бюрократизмом і корупцією на всіх рівнях та впровадження по$
вноважного громадянського контролю за діяльністю влади;
поєднання державного інтересу та інтересу регіонів — запорука збалансованої
державної політики;
підвищення ролі місцевого самоврядування;
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впровадження ефективного управління державним майном та контролю за дотри$
манням державних інтересів у процесі приватизації;
надання прозорості та простоти податковій системі;
створення діючих механізмів громадянського контролю над системою соціальних
гарантій та пільг;
сприяння всім формам конструктивної громадянської участі та соціальної
діяльності.
Створити народну економіку 
всеохоплююча модернізація економіки;
створення з боку держави сприятливих умов для вільної економічної самореалізації
людини;
всебічна підтримка сімейних форм підприємництва та господарювання;
максимальне спрощення всіх процедур реєстрації малих та середніх підприємств;
розвиток регіональних виробництв та ринкової інфраструктури;
відкриття розширених кредитних ліній, спрямованих на стимулювання приватної
ініціативи;

К

перехід від податкового тиску до податкового стимулювання.
Надихнути життям село 
впровадження сучасних стандартів господарювання і побуту у сільській місцевості;
створення законодавчих умов для всебічного розвитку сільськогосподарського ви$
робництва незалежно від організаційної структури та форми власності суб'єктів
господарювання;
проведення науково обґрунтованої оцінки землі і визначення її реальної вартості;
реалізація аграрної політики, спрямованої на формування надійної системи про$
довольчого забезпечення країни, підвищення рівня доходів селян та збереження
природних ресурсів;
створення системи захисту трудових прав та інтересів на селі в умовах ринкових
економічних відносин;
забезпечення закупівлі агропродовольчої продукції для державних потреб виключ$
но у вітчизняних виробників.
Допомогти незахищеним 
забезпечення гідної оплати праці;
впровадження дієвої системи захисту материнства і дитинства;
забезпечення гідного життєвого рівня пенсіонерів;
боротьба з бідністю через приведення стандартів гарантованої соціальної допомо$
ги до рівня, що забезпечує гідне і повноцінне існування;
запобігання масовому безробіттю шляхом створення нових робочих місць та
своєчасної перекваліфікації;
повернення втрачених внесків громадян;
забезпечення доступності і гарантованої якості всіх базових видів медичної допо$
моги та освіти;
належне забезпечення матеріально$технічними засобами освітніх та медичних
закладів.
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Зміцнити суспільну культуру та мораль 
підтримка родини як первісного джерела збереження і розвитку національних тра$
дицій та культури, життєстверджуючих моральних цінностей, патріотичної грома$
дянської позиції;
вирівнювання культурно$інформаційних умов в центрі і регіонах;
відродження історично притаманного українцям почуття господаря;
підтримка високої ділової репутації українського виробника;
максимальне врахування культурно$історичних та мовних особливостей регіонів,
окремих соціальних груп у єдиній культурній політиці держави.
Лад і порядок рідному краю!
Будьмо разом!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 319

Результати роботи народних депутатів України

Кармазін Юрій Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 17
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"
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Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

212

193

256,6

7

39,5

Депутатські запити

66

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

193

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

193

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

7

6

0

0

0

0

1

0

4

0

1

1

1
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Карнаух Микола Васильович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: помічник$консультант
народного депутата України
Обраний: в/о № 152, Полтавська обл.
Кількість отриманих голосів: 24,1%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Я уже обирався народним депутатом України з 1994 по 1998 рік. Багато чого вдалося
зробити для людей та держави:
був одним із авторів Конституції України, яка зобов'язала державу гарантувати
права і свободи людини і громадянина захищати їх судом;
приймав участь у написанні законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про по$
силення відповідальності посадових осіб", "Про державні гарантії відновлення за$
ощаджень громадян..." і інших законів;
ми не дозволили пустити на продаж землю сільськогосподарського призначення,
підвищити плату за комунальні послуги, прийняти закони, які б передбачали висе$
лення з квартир людей, боржників за комунальні послуги;
основною причиною всіх наших бід вважаю ігнорування владою, чиновниками всіх
мастей і рангів Конституції України і норм законів, а звідси — відсутність будь$якої
відповідальності, порядку і дисципліни;
головним своїм завданням вбачаю негайне втілення в життя Конституції України,
значну частину якої писав особисто.
Щоб покращити життя, пропоную:
1. В економіці: селу — державну підтримку!
Торгувати хлібом, а не землею!
Виступаю за збереження єдиного фіксованого податку на землю. Всіляко законодав$
чо сприятиму забезпеченню доступними довгостроковими кредитами і відновленню га$
рантованого держзамовлення. Купівля$продаж землі сільськогосподарського призна$
чення — недопустима. За збалансування і справедливість цін на сільськогосподарську
продукцію і техніку, паливо, добрива.
Для виконання цих завдань потрібно:
1.1.Реформувати існуючу податкову систему, яка б сприяла виробникам та малому
підприємництву.
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Не оподатковувати:
індивідуальні доходи на рівні прожиткового мінімуму (у 2002 році — 342 грн.);
прибуток підприємств, що направляється на внутрішні інвестиції;
відмінити податок на додану вартість.
1.2. Провести реальну грошову — кредитну форму, спрямовану на розвиток вироб$
ництва. Основними механізмами мають стати державні кредити у виробництво, шляхом
створення Державного банку розвитку.
1.3. З метою сприяння зниженню цін на ключові ресурси встановити публічний конт$
роль за посередницькою діяльністю на сировинних та енергетичних ринках.
Зростання виробництва можливе тільки через збільшення споживання. Найкращий
інвестор — платоспроможний внутрішній споживач!
Пенсія в залежності від стажу та заробітної плати. Мінімальна пенсія та зарплата по$
винні бути встановлені не менше прожиткового мінімуму (342 грн.), а максимальні —
більші від мінімальних в 4$5 разів.

К

2. Соціальний захист:
Вдосконалювати закони, які б дали можливість у найближчі 4$6 років повернути гро$
мадянам (або їх спадкоємцям) вклади станом на 2.01.1992 р. в установах Ощадбанку та
Укрдержстраху, добиватимусь законодавчого обмеження комунальних платежів до 12%
сукупного доходу сім'ї.
3. В області державноправового будівництва:
Конституцію України в життя! Перетворити державу в інституцію, що забезпечує і ре$
ально гарантує дотримання конституційних прав і свобод громадян.
У зовнішньополітичній сфері діяльність владних структур на забезпечення національ$
них інтересів і безпеки нашої держави.
Російська Федерація — стратегічний партнер!
У сфері оборони — перехід до професійної армії через 3 роки, а з осені 2002 року ско$
ротити строкову службу до 12 місяців.
4. Освіта, охорона здоров'я:
Передбачити в державному бюджеті України максимум коштів для цих потреб. Вне$
сти зміни до законів, які регулюють відносини у сфері охорони здоров'я таким чином,
щоб визначити обсяг безоплатної медичної допомоги в державних і комунальних закла$
дах охорони здоров'я тільки розміром державного фінансування цих закладів від фак$
тичних потреб. Якщо обсяг фінансування менший від фактичних потреб, дозволити за$
кладам надавати медичні послуги населенню на умовах госпрозрахунку.
5. Боротьба зі злочинністю та корупцією:
При підготовці і прийнятті Конституції України особисто голосував проти депу$
татської недоторканності і недоторканності Президента України.
Законодавчо забезпечувати ефективну діяльність правоохоронних органів у бо$
ротьбі зі злочинністю та корупцією, щоб вони захищали не владу (часто компоновану)
від народу, а навпаки, людину від свавілля влади та розгулу злочинності.
На культурній спадщині наших славетних земляків Григорія Сковороди, Михайла
Драгоманова, від Удаю, Сули і до Псла, на нашій благодатній землі, разом з працьови$
тими і мудрими людьми — до кращого життя!
Все це можливе тільки з чесною владою!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

2

10,2

2

5,5

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

І читання
ІІ читання
доповідь

співдоповідь

2

0

0

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

К
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Карпов Олександр Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 17
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

К

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0
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ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Депутатські запити

0

Касьянов Сергій Павлович
Особові дані
Рік народження: 1966
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: президент корпорації "Ольвія"
Обраний: в/о № 37, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 33,1%
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Живу і працюю на придніпровській землі. Я — будівельник і людина справи. За ра$
дянських часів будував ферми і житлові будинки в сел. Нива Трудова Апостолівського р$ну.
Сьогодні ми займаємося масштабним міським будівництвом, будуємо культурний центр
Дніпропетровської православної єпархії. Здійснюємо масштабні інвестиції в сільське гос$
подарство в Солонянському і Апостолівському районах.
Найбільшим своїм досягненням вважаю створення сучасного високотехнологічного
заводу, що виробляє товари народного споживання в м.Орджонікідзе. Мені вдалося
знайти іноземних партнерів і загальний обсяг вкладень у підприємство "Ольвія$Бета"
сягнув 100 млн. грн.
Я знаю, що займаюся чесною працею, яка потрібна людям. Усе, що заробляю, я зно$
ву вкладаю в розвиток виробництва. Завдяки моїм зусиллям тисячі людей мають робо$
ту, відчутно поповнюються місцеві і Державний бюджети. В мене є можливість займати$
ся благодійною діяльністю і я допомагаю церквам, лікарням, дитячим установам.
Іду в народні депутати України для того, щоб досягти мету, яку вважаю суспільно важ$
ливою і соціально значимою. Політика і закони повинні працювати на тих, хто будує ви$
робництва, платить податки, вкладає в соціальну сферу, працює на збільшення добро$
буту країни. Людям справи потрібні закони, що діють, і політичний вплив для того, щоб
розвиватися, швидше та ефективніше рухатися вперед. На мій погляд, це — правильна
мета, це — перевірений історією шлях, яким іде весь цивілізований світ, ідуть наші
сусіди і брати — росіяни. Україні теж не потрібно "винаходити велосипед".
Що дасть жителям 37$го округу моє обрання народним депутатом України? Підтрим$
ка народу і можливість впливати на формування політичного курсу країни дозволять
мені значно збільшити фінансові вкладення у промисловість та сільське господарство
округу, а це — поява сотень і тисяч нових робочих місць, додаткові надходження до бюд$
жету. Багато людей знайдуть довгострокові орієнтири у своєму житті, стабільність і
впевненість у майбутньому. Отримавши високий статус народного депутата від 37$го
виборчого округу, я зможу привести сюди своїх однодумців, тих, хто прагне вкладати у
виробництво, створювати нову справу і нові робочі місця, і вважає, що без підтримки і
розвитку соціальної сфери (медицини, освіти, пенсійного забезпечення, житлово$кому$
нального господарства) усе це неможливо.
Я розумію, що бути народним депутатом України — це не тільки нові можливості, але й
великий тягар, величезна відповідальність. Впевнений, що вирішуватиму всі проблеми, з
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якими зазвичай звертаються до народного депутата, краще ніж інші — хоча би тому, що в
мене є власні можливості, я ні від кого не залежу і мені ні в кого нічого не потрібно просити.
Трапляються випадки, коли проблему не можна вирішити на загальному рівні, і не$
обхідно безпосередньо допомагати соціальним установам і окремим людям. Я вже дав$
но займаюся благодійництвом, і надалі розвиватиму цю діяльність. Ми з партнерами
сприяємо відродженню Дніпропетровської і Криворізької православних єпархій. І надалі
допомагатимемо церкві.
У Росії і Білорусії живуть наші брати і сестри. У Верховній Раді я буду зміцнювати еко$
номічні і політичні зв'язки з цими країнами.
Не буду давати порожніх обіцянок. Знаю, що життя налагодити можна. Крупиці нор$
мального життя вже є. Вони виникають навколо ефективно працюючих підприємств і
господарств. Це я бачу на своїх підприємствах, є й інші — ті, хто будує, а не руйнує.
Тільки в цьому я бачу майбутнє Нашої Землі, тих, хто на цій землі живе і працює, нас і
наших дітей. Я готовий взяти частину відповідальності за це майбутнє, якщо Ви виявите
таку довіру до мене.

К
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

7,5

2

5,5

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

1

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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Катеринчук Микола Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: генеральний директор
адвокатської компанії "Моор і Кросондович"
Обраний: в/о № 13, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 23,8%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Про себе:
Я, юрист Микола Катеринчук, все життя займаюсь захистом людей та інтересів своєї
країни. Наша Україна переживає важкі часи, коли інтереси простих людей треба відсто$
ювати. Це — прямий обов'язок депутата Верховної Ради. Моє коріння тут, на Вінниччині,
і я хочу захищати людей, що живуть на моїй батьківщині.
У влади є власні інтереси і власні кандидати, і вона не рахується з нами. Ми маємо
право зробити власний вибір. Я свій вибір зробив — я, Микола Катеринчук, з Віктором
Ющенком. І наша мета — захистити людей.
Є ТАКА ПРОФЕСІЯ — ЛЮДЕЙ ЗАХИЩАТИ!
Микола Катеринчук пропонує:
1. "Закон — в кожен дім!"
Проблема
Правовий захист населення — це перш за все знання людьми закону. Українці не зав$
жди знають, як захистити свої права.
Розв'язання
Поширення правових знань серед громадян. Робити закони більш доступними для
простого українця. Відкрити школу "Молодого юриста" для школярів та студентів, в якій
викладатимуть фахівці з київських та вінницьких навчальних закладів.
2. "Народний адвокат"
Проблема
Свої права треба не тільки знати, а й вміти їх захищати. Далеко не всі люди можуть це
зробити самі, і тому потребують допомоги фахівців, якими мають бути перш за все їх на$
родні депутати. В Україні 63% людей не знають, хто є їх депутат!
Розв'язання
Створити потужну систему правового захисту населення в окрузі. Мають працювати гро$
мадські приймальні та безкоштовні юридичні консультації, доступні нотаріальні послуги.
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3. Землю — людям!
Проблема
Земельна реформа в Україні не привела до реальної і повної передачі землі в приват$
ну власність тим, хто на ній працює. Існує нагальна потреба у врегулюванні правових не$
порозумінь, пов'язаних із отриманням землі у приватну власність.
Розв'язання
Допомога в юридичному оформленні прав володіння земельними паями. Законодав$
че забезпечення пільгових умов для кредитування селян, фермерів та малого сільсько$
господарського бізнесу. Сприяння в забезпеченні сільськогосподарських підприємств
доступною технікою та паливно$мастильними матеріалами.
4. Соціальна направленість бюджетів
Проблема
Один працюючий мешканець Вінниччини утримує одного непрацездатного —
пенсіонера або дитину. Недофінансування соціальних програм для мешканців.

К

Розв'язання
Добитися збільшення фінансування соціальних програм в сфері медицини та освіти
через справедливий перерозподіл коштів між центральним та місцевими бюджетами.
Ініціювати законопроект, згідно з яким 2% зібраних податків мають направлятись на
підвищення пенсій.
5. Наша Вінниччина
Хмільник. Проект розвитку зеленого туризму — нові робочі місця, спрощене
оподаткування, нові можливості.
Калинівка. Створення Центру розвитку сільськогосподарського підприємництва —
консультації, ярмарки$аукціони, кредитування малого бізнесу, бізнес$навчання для
молодих підприємців та студентів.
Козятин. До 1 січня 2003 року завершити телефонізацію району шляхом залучення
коштів приватних інвесторів.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

27

5

21,35
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ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

6,5
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Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
доповідь

співдоповідь

1

2

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

2

0

0

0

1

0

3

0

2

1

0

1

1
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Катушева Зарема Гафарівна
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: математик
Попереднє місце роботи: консультант, Секретаріат
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 59
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

К
Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

7

17,1

0

0

Депутатські запити

15

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

7

330

за
особистою
ініціативою

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

4

Кафарський Володимир Іванович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: викладач філософії та соціології
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 34
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ
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Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

3,3

1

2,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Качур Павло Степанович
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: віце$президент Асоціації
агенцій регіонального розвитку
Обраний: в/о № 117, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 41,4%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

К

Передвиборча програма
ВІРЮ В ЩАСЛИВУ ДОЛЮ УКРАЇНИ
"Павло Качур — це людина моєї команди,
він добре знає проблеми регіонів України,
він один з кращих фахівців з питань розвитку міст "
В. Ющенко
Мені не байдуже, якою буде НАША УКРАЇНА, мені не байдуже, яким буде НАШ
ЛЬВІВ. Переконаний, що ці слова може повторити кожен з ВАС!
Час змін настав. Досить нарікати. Лише від нас залежить, якою Україна буде
завтра. Ми навчилися поборювати власні амбіції, аби показати приклад справжньої
консолідації здорових сил суспільства. Ми довели і нашим опонентам, і суспільству, і
собі, що консолідація є можливою.
Ми знаємо, як розв'язати завдання, що стоять сьогодні перед Україною. Справа —
за професійною командою, що має політичну волю. Ми є такою командою. Ми — єди$
на команда "Нашої України" — компетентні та відповідальні люди, які на практиці до$
вели своє моральне право керувати країною.
Щирість наших намірів та спроможність їх реалізувати підтверджена практичними
діями. Ми продемонстрували українському народу здатність ефективно управляти еко$
номікою. Виплата заборгованих пенсій та зарплат, початок відновлення роботи наших
підприємств, зменшення безробіття та розширення видатків бюджету на соціальні про8
грами, початок підвищення зарплат науковцям, вчителям, медикам — це результати ро$
боти нашої команди. Ми готові продовжити те, чого нам не дали здійснити. Ми відстою$
вали і будемо відстоювати інтереси простих людей.
Моя виборча програма є органічною частиною реалізації довгострокової стратегії
розвитку України виборчим блоком Віктора Ющенка. Я в його команді. Ми разом роз$
робляли програму "Нашої України", тому це і моя програма.
Перші десять кроків відродження України включатимуть:
1. Приведення до влади професійних та чесних людей, які будуть відстоювати інте$
реси простих громадян та Української Держави.
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2. Реформування судових, правоохоронних та податкових органів з метою забезпе$
чення прозорості та гуманності їх діяльності.
3. Підвищення рівня оплати праці, пенсійного та інших видів соціального забезпе$
чення. Підвищення соціального статусу працівників освіти, науки та охорони здоров'я.
4. Створення ефективної системи адресної державної допомоги тим, хто її дійсно
потребує.
5. Створення дієвого механізму повернення боргів українським громадянам у зв'яз$
ку із знеціненням їхніх грошових вкладів.
6. Створення дієвої системи забезпеченої старості, захисту материнства та ди$
тинства.
7. Забезпечення послідовності та передбачуваності економічної політики. Створен$
ня умов для виходу із "тіні" приватного бізнесу.
8. Забезпечення прозорості бюджетного процесу для унеможливлення розкрадан$
ня бюджетних коштів.

К

9. Прискорення інтеграції України до Європейського Співтовариства.
10. Забезпечення тісної співпраці з українською діаспорою та формування у світі
єдиної і впливової української спільноти. Юридичний та соціальний захист українців, що
працюють за кордоном.
Я не забуватиму і про ЛЬВІВ. Як львів'янин, домагатимусь:
відновлення колишньої слави нашого рідного Львова, щоб Львову було надано
статусу міста державного значення;
прийняття Верховною Радою Програми водопостачання Львова;
економічного відродження Львова, щоб до нас прийшли інвестори, яким не бай$
дужа доля України, які інвестуватимуть не гральні автомати чи порнопродукцію,
а у товаровиробництво, яке дасть вам справжні робочі місця, наповнить міський
бюджет для пенсіонерів, вчителів, лікарів, вояків, правоохоронців, працівників
культури.
НАША УКРАЇНА — це вся Україна. Усім нам потрібна ця єдина в світі земля, де ко$
жен зможе реалізувати свою мрію і знайти своє людське щастя.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

1

2,2

2

3,75

Депутатські запити

3
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Кеменяш Олександр Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: фахівець з фінансів та кредиту
Попереднє місце роботи: голова правління закритого
акціонерного товариства "Алекс"
Обраний: в/о № 73, Закарпатська обл.
Кількість отриманих голосів: 25,1%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

К
Передвиборча програма
Як корінний закарпатець, виробничник, я знаю проблеми краю і шляхи їх подолання в
руслі основних пріоритетних напрямків розвитку Закарпаття.
Балотуюся у Верховну Раду України для того, щоб добиватися законодавчого забез$
печення конституційних прав, нормальних умов життя і праці, соціального захисту гро$
мадян України, соціально$економічного розквіту Закарпаття.
Моє кредо — "Заможні люди, багатий регіон, процвітаюча країна".
Моя мета — зробити все від мене залежне для того, щоб Закарпаття стало економічно та
соціально розвиненим регіоном, де людям добре живеться і вони мають задоволення від праці.
Для досягнення цього вважаю за необхідне:
У галузі державотворення і законотворчості
Головним вважаю зміцнення устроїв Української держави, у якій кожен рівний перед
Законом, а Закон передбачає відповідальність за будь$які дії, що завдають моральної та
матеріальної шкоди як державі, так і громадянину.
Законодавчо розвивати основи конституційного ладу, відстоювати принцип народов$
ладдя, пріоритет прав і свобод людини та верховенство права.
В економічній сфері
Законодавчо забезпечити розвиток цивілізованої ринкової економіки з соціально га$
рантованим захистом всіх верств населення.
Зменшити залежність української економіки від імпорту, скоротити енергомісткі та
екологічно шкідливі виробництва.
Сприяти залучанню вітчизняних та іноземних інвестицій, новітніх технологій і техніки
у виробничі сфери вітчизняної економіки.
Розвивати помірковану систему оподаткування, яка б створила необхідні умови для роз$
витку українського товаровиробництва,стимулювала і захищала вітчизняного виробника.
У соціальній сфері
Головним вважаю створення правових та економічних засад для реалізації цивілізо$
ваних умов життя всім, хто чесно живе і працює.
Відстоювати гарантії соціального захисту для низькооплачуваних працівників, мало$
забезпечених, безробітних, молоді, пенсіонерів та інвалідів. Вжити заходів щодо при$
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скорення пенсійної реформи в Україні. Виступати за державну турботу про сім’ю, мате$
ринство й дитинство.
Сприяти відкриттю нових робочих місць у Закарпатті в кількості, достатній для того,
щоб закарпатці не змушені були шукати заробіток за межами області.
Створити умови для самореалізації молоді, ведення нею здорового способу життя,
розвивати фізичну культуру та спорт, підтримувати молодих талановитих спортсменів.
Створювати нові та активізувати роботу діючих соціальних центрів по роботі з молоддю.
Створити реальні умови для отримання сучасної освіти та гарантованого працевлашту$
вання. Захищати інтереси військовослужбовців.
Сприяти зміцненню матеріально$технічного, медичного забезпечення лікувальних
установ. Прискорювати реформування медичного обслуговування шляхом введення
медичного страхування.
Добиватися розвитку діючих та створення нових територіальних центрів для пре$
старілих громадян.

У розбудові Закарпаття та виборчого округу
Створити умови для раціонального використання природних багатств (ліс, міне$
ральні води, корисні копалини) і трудових ресурсів краю на благо всіх закарпатців і
розквіту Закарпаття.
Прискореними темпами розвивати рекреаційно$оздоровчу і санаторно$курортну га$
лузі та переробні виробництва у сільському господарстві.
Сприяти відновленню традиційних для Виноградівського, Іршавського та Сва$
лявського районів галузей виробництва — садівництва, виноградарства, овочівництва,
лісодеревопереробної та меблевої галузі, товарів широкого вжитку.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

2

5,5

Депутатські запити

5

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

К

У духовній сфері
Створити умови для безконфліктного розвитку України на основі узгодження інте$
ресів різних регіонів, соціальних груп, політичних партій, громадських організацій та
культурно$національних товариств.
Сприяти консолідації суспільства, міжетнічній та міжконфесійній злагоді.

0

2

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0
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Кендзьор Ярослав Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 48
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

К

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

15

5

9,5

1

1,5

Депутатські запити

8

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

5

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

5

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 337

Результати роботи народних депутатів України

Кириленко В'ячеслав Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: викладач філософії
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 20
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"
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Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

28

10

30,4

1

2,25

Депутатські запити

11

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

10

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

4

за
дорученням
фракції

6

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Кириллов Віктор Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$правознавець
Попереднє місце роботи: директор заводу гірничорятувального
обладнання "Горизонт"
Обраний: в/о № 107, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 22,1%
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
"За порядок!"
Великі люди — чиновники й депутати — говорять нам, що в нас в Україні настало не$
бувале піднесення в усіх галузях. Ну й де це піднесення? Хто з нас реально відчув його
на собі? Ніхто? Тоді доведеться нам самим наводити порядок.
Завдання №1: порядок в ЖКГ
До яких пір у наших домах будуть постійно відключати воду, тепло та електрику?
Упевнений, що платити треба тільки за якісні і вчасно надані послуги. Усі інші борги пе$
ред житлово$комунальним комплексом повинні бути негайно й беззастережно списані.
Щоб подібне не повторилося, необхідно кардинально реформувати ЖКГ: усі ор
ганізації, які відповідають за світло, тепло, воду в наших домах, за вивезення
сміття, об'єднати в одну компанію, діяльність якої жорстко контролювати, прове$
сти реконструкцію всього житлового фонду й водоканалізаційних систем.
Завдання №2: порядок на шахтах
Скільки можна знущатися з наших шахтарів? Я змушу державу протягом року вип
латити всі борги по зарплаті й регреси. Зарплату шахтарів слід негайно збільши
ти! Усі шахтарі повинні мати цивілізовані умови праці, харчування і спецодяг. Я зупиню
злочинне закриття шахт і доб'юся того, щоб правоохоронні органи розслідували, чому їх
закривали раніше (випадки з шахтами Донецькою, Перемоги, Суходільською першою,
Краснодарською Південною, ім. Тюленина, ім. Лютикова, 2$Біс).
Завдання №3: порядок на виробництві
Буде проведений закон, за яким підприємці$виробники будуть звільнені від усіх по$
датків на перші три роки роботи. Я доб'юся відновлення роботи закритих
підприємств (таких як завод "Юність", де раніше мирно працювали жінки наших шах$
тарів). Також упевнений, що ринковий збір для торговців необхідно скасувати.
Завдання №4: порядок у соціальній сфері
Благодійний фонд "Благовіст", членом правління якого я є, уже перерахував для
потреб малоімущих, ветеранів, інвалідів і хворих дітей Ленінського району,
Краснодону і Краснодонського району близько 82 тис. грн. Але я маю намір доби$
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ватися ще й багатократного збільшення пенсій і підвищення зарплат учителям і лікарям
мінімум удвічі. Для ветеранів і пенсіонерів — безкоштовне медобслуговування. Для пра$
цездатної частини населення — розумна система медстрахування. Будуть виділені
гроші на забезпечення всіх медустанов необхідним обладнанням.
Завдання №5: порядок в освіті
Моєму синові Микиті цього року мине всього рік. Але через деякий час він піде до
школи, а я вже зараз займаюся проблемами школярів, студентів інститутів і училищ, їх
викладачів. Я доб'юся, щоб усі сім'ї, де є студенти, були звільнені від сплати при
буткового податку, щоб студентам було гарантовано працевлаштування і без
платне навчання. Тим, за кого обіцяли платити з бюджету, усі витрачені гроші будуть
повернені. Крім того, студентам повинна бути надана гарантована практика. Школам же
в першу чергу потрібні сучасні комп'ютери.
Завдання №6: порядок у сільському господарстві

К

Спираючись на свої реальні розрахунки й нові технічні розробки, я здійсню знижен
ня цін на хліб і молоко у найближчий час. Ставши депутатом, я буду боротися за
створення оптового ринку закуповування сільгосппродукції за гарантованими цінами. Я
зроблю так, щоб держава контролювала ціни й монополістів. Сільські господарства бу$
дуть забезпечуватися пальним, посівними матеріалами, добривами, а також кредитами
на пільгових умовах.
Завдання №7: порядок на вулицях
Я хочу жити в красивому, затишному місці. Я заставлю прибрати сміття з наших
вулиць. Прибирання в Суходільську, Молодогвардійську й Краснодоні вже починають$
ся. Я простежу за тим, щоб усі дороги були відремонтовані, а на вулицях установлено
освітлення (зокрема вулиці Слов'янська, Цимлянська, Новопромислова, Звейнека, Го$
голя, Челюскінців, Остапенка, квартали Шевченка, ім. Пролетаріату Донбасу, ім. Дими$
трова, Брестської фортеці, сел. Цимлянське). Я впевнений, що Ленінський район пови$
нен стати для Луганська таким же центром, як Красна площа для Москви.
За порядок!
Одні обіцяють, що, попавши в Раду, поділяться з вами крихтами з панського столу, а
інші в цей час просто працюють — наповнюють бюджет Батьківщини. За ці роки я ство$
рив в області тисячі робочих місць, побудував десятки тисяч квадратних метрів житла,
розвивав харчову промисловість, випускав рятувальне обладнання для наших шахтарів,
пожежників та рятувальників.
Настав час будівельників і виробничників! Саме ми повинні змінити в нашій Раді
говорунів!
І тоді буде порядок!
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Кирильчук Євген Іванович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном, політолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 16
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

К
Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"
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Кириченко Людмила Федорівна
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): безпартійна
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$економіст
Попереднє місце роботи: президент громадської
організації "Обласна спілка жінок "Берегиня"
Обрана: в/о № 108, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 23,9%
Комітет: Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Пройшло більше десяти років від дня проголошення незалежності України, але
суспільство не відчуває себе незалежним і спокійним. Некомпетентність, не$
послідовність реформування політики та економіки гальмують зростання виробництва,
життєвого рівня більшості населення.
Усі ми є свідками входження нашої держави у нове тисячоліття. Яким воно буде для
нас, наших рідних і близьких? Чи будемо ми жити краще? Наскільки швидко ми зможе$
мо вирішити наболілі проблеми?
Відповіді на ці та інші питання багато в чому залежать від нас та нашого вибору.
Тому я — за сильну та ефективну державну владу. Тільки така влада може бути гаран$
том добробуту та високого життєвого рівня народу.
Я не перебуваю ні в жодній із партій, але маю стійкі політичні погляди. У їх основі —
професійні знання, життєвий досвід і прагнення не на словах, а на ділі зробити наше
життя кращим і достойнішим.
Я не лише знаю, що саме необхідно робити, але й вмію добиватися задуманого. І в
цьому я не одна. У мене багато однодумців, які поділяють мої погляди. Більшість з них
співпрацює з громадською організацією "Берегиня", керівником якої я є.
Виходячи з своєї життєвої позиції та професійного досвіду, я боротимусь:
У політичній сфері:
ЗА — торжество закону, збереження миру і злагоди у суспільстві;
ЗА — вдосконалення законодавчої бази, сильну та ефективну владу на
всіх рівнях;
ЗА — громадське суспільство, свободу і справедливість.
ПРОТИ — всевладності чиновників, корупції і бюрократії;
ПРОТИ — некомпетентності і аморальності;
ПРОТИ — бездумного уподобання і повної залежності від Заходу.
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У економічній сфері:
ЗА — реальну програму відродження вугільної промисловості, машинобудування
та сільського господарства;
ЗА — стабільну та справедливу податкову політику;
ЗА — реформи на користь громадян України і створення нових робочих місць.
ПРОТИ — низької заробітної плати, малих стипендій та пенсій;
ПРОТИ — вивезення національних багатств за кордон і залежність від інозем$
них капіталів;
ПРОТИ — спекуляції, безвідповідальності та розтаскування державної власності.
У соціальній сфері:
ЗА — надійний соціальний захист і справедливість, духовний, культурний
та моральний розвиток дітей;
ЗА — створення нормальний умов життя і здорову екологію;
ЗА — доступну, якісну охорону здоров'я та освіту.
ПРОТИ — безробіття, наркоманії, низького життєвого рівня і високої смертності;
ПРОТИ — холоду в будинках і квартирах, темних вулиць та неприбраного сміття;
ПРОТИ — бідності, аморальності та культу насильства.

К

У своїй діяльності я добиватимуся:
Прийняття справедливих законів;
Проведення реформ в інтересах людини праці;
Формування стабільної і компетентної більшості в парламенті;
Узгодження діяльності законодавчої і виконавчої влади;
Введення російської мови як другої державної;
Пріоритету інтересів людини над інтересами держави чи політичних кланів;
Відповідальності влади перед народом;
Захисту народу від інфляції, фінансових махінацій і злочинності;
Зміцнення справедливих і партнерських відносин з Росією та іншими
демократичними державами;
Піднесення авторитету України на міжнародній арені.
ТІЛЬКИ ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ МАЙБУТНЄ НАШИХ ДІТЕЙ.
Я НІКОЛИ НЕ ПІДТРИМАЮ АНТИНАРОДНИЙ ЗАКОН.
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Кіроянц Сергій Георгійович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: директор фірми "КСГ"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 11
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
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Див. Програму Соціалістичної партії України
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Кіссе Антон Іванович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: заступник голови
Одеської обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 136, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,3%
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)
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Клименко Анатолій Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном, правознавець
Попереднє місце роботи: заступник голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації з питань діяльності
правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи
Обраний: в/о № 24, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 23,6%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

К

Передвиборча програма
УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ СИЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ!
Шановні виборці! Дорогі земляки!
Сьогодні Україну роздирають протиріччя — правові, політичні, економічні, суспільні.
Все більшою стає дистанція між багатими і бідними. Знецінюються такі поняття, як
честь, мораль, виховання, власна історія, інтелектуальні багатства. Водночас зростає
корумпованість, беззаконня. Знижується життєвий рівень трудящих. Різко упав престиж
армії, правоохоронних органів. Під загрозою здоров’я нації і безпека держави. Україна
стоїть на роздоріжжі: або нарешті стати сильною державою, або остаточно скотитися в
сировинний придаток розвинутих країн.
Я вибираю ідею сильної розвинутої України. Приклад є — це Росія.
Ми створимо сильну і щасливу Україну з розмаїттям робочих місць, достойними зар$
платами, високим рівнем життя і культури.
Ми — це когорта українських патріотів і однодумців, для яких доля нашої держави уже
давно стала програмою власного життя.
Ми будемо творити закони для блага народу, а не проти нього.
Україні — український парламент за духом і відповідальністю!
Україна — повинна стати сильною державою!
Сьогодні або ніколи!
Слово за вами, шановні виборці. Щоб потім нікого, і в першу чергу самих себе, не
звинувачувати в недалекоглядності.
ОСНОВИ СИЛЬНОЇ УКРАЇНИ
1.Відновлення народної довіри до держави.
Це значить:
відновлення довіри до влади всіх рівнів — як представницької, так і виконавчої; до
армії — як захисниці держави; до прокуратури, судів, правоохоронних органів, всіх
інших державних структур, що прямо зобов’язані стояти на сторожі інтересів гро$
мадян України, які живуть за законами України, не порушуючи їх.
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2.Зміцнення власної національної валюти.
Це значить:
законодавче стимулювання розвитку легального сектора економіки;
різке і жорстке витіснення "тіньової" економіки;
легалізація будь$яких вкладів населення і водночас жорстке спрямування цих
вкладів на внутрішньодержавні інвестиції;
різке скорочення зовнішніх кредитів, невигідних для України: за них не повинні
розраховуватися майбутні покоління.
3.Кардинальне поліпшення умов життя.
Це значить:
термінове створення державної законодавчої бази для боротьби з бідністю, яка
набула загрозливих масштабів;
державний захист працездатних від свавілля роботодавців всіх форм власності
(починаючи з невиплати або затримок заробітної плати, позбавлення вихідних і
відпусток тощо);
заохочення роботодавців по створенню нових робочих місць;
гарантоване забезпечення конституційного права громадян України, особливо ма$
лоімущих, на безплатну медичну допомогу, лікування, навчання;
жорстке державне регулювання цін на продукти харчування і товари першої не$
обхідності.
4.Боротьба зі злочинністю.
Це значить:
рішуче захищати права людини, яка потерпіла від будь$якого насильства —
кримінального, економічного, морального, усіх інших.
5.Створення відкритої гласної політики в державі.
Це значить:
завжди говорити суспільству правду, якою б тяжкою вона не була;
заборона масового тиражування бездуховності, насильства, міжнаціонального і
міжконфесійного розбрату.
УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 24
До виборів 2002 року я готувався протягом останніх чотирьох років, в силу своїх мож$
ливостей і разом з іншими відповідальними особами, допомагаючи своїм майбутнім ви$
борцям у вирішенні багатьох невідкладних питань. Зокрема, розпочато і завершено
будівництво СШ № 115, газифіковано СШ № 117, прокладено асфальт на вул. Передовій,
здійснено будівництво та відсипку доріг на території Березанівки, Ломівки, Кам’янки (по$
над 10 км), відбулася розбудова церкви по вул. Передовій, виконані інші роботи. Пробле$
ми округу знаю, водночас маю чітку програму дії для їх вирішення. Найголовніші з них:
1. Проблема підтоплення. Для її вирішення маю окрему програму.
2. Проблема правопорушень і наркоманії. Вона на території округу має особливо за$
пущену форму, для її вирішення вже здійснюю кардинальні дії.
3. Проблема безробіття, особливо жіночого. Маю окремий план розвитку існуючого
виробництва і створення нових робочих місць.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

4,75

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

К

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Климпуш Орест Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: Надзвичайний та Повноважний
Посол України в Угорській Республіці та Республіці Словенія
Обраний: в/о № 75, Закарпатська обл.
Кількість отриманих голосів: 28,9%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

К
Передвиборча програма
Я вирішив балотуватися до Верховної Ради України для того, щоб законодавчо забез$
печувати:
здійснення конституційних прав усіх громадян нашої держави;
покращення умов життя і праці людей, зростання їх добробуту;
належний рівень соціального захисту, освіти, медичного обслуговування, за$
робітної плати, пенсій і стипендій;
подолання зневіри, розчарування і апатії людей;
розквіт нашого Закарпаття.
Людина, її права і свободи складають найвищу цінність суспільства
Буду домагатися, щоби держава, як засіб гарантування цих цінностей, завжди забез$
печувала:
порядок і законність як норми життя і гарантії захищеності людей;
завершення проведення правової реформи, утвердження принципу верховенства
права;
впровадження цивілізованих засад ринкової економіки;
відродження і розвиток вітчизняного виробництва;
ефективну взаємодію державного і приватного секторів економіки, промислового
і банківського капіталів;
запровадження нової системи оподаткування, що стимулювало би вітчизняного
товаровиробника і надходження інвестицій, сприяла би згортанню тіньового сек$
тора економіки;
застосування радикальних заходів у боротьбі зі злочинністю, корупцією і відмиван$
ням грошей, отриманих злочинним шляхом.
Повноцінне втілення принципу народовладдя — головний принцип державно
го будівництва.
З метою вдосконалення внутрішнього державного устрою необхідно:
створити умови для безконфліктного розвитку суспільства в економічних і соціаль$
них питаннях та культурно$національних відносинах;
забезпечення ефективної моделі функціонування та стабільного джерела фінансу$
вання органів місцевого самоврядування;
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оптимальна взаємодія центральних і місцевих органів влади, чітке визначення по$
вноважень і відповідальності різних рівнів влади;
забезпечення ефективної співпраці та тісної взаємодії між гілками влади, насампе$
ред між парламентом і урядом.
Культуру, освіченість народу та його духовність маємо забезпечити через
державну турботу про молодь:
нові покоління українців мають отримати високий рівень базової освіти, оволодіти
європейськими мовами та сучасними інформаційними технологіями;
молодь — носій повноцінного використання української мови в усіх сферах. Дер$
жава без мови не має майбутнього;
маємо створити можливості для фізичного і духовного розвитку молоді, її вихован$
ня в дусі християнських цінностей, поваги і терпимості до всіх конфесій.
Щоб українці мали підстави пишатися своєю Батьківщиною, необхідно:
тверде, послідовне і безкомпромісне відстоювання національних інтересів України
на міжнародній арені, виходячи з принципу $"поважають сильних";
розвиток добросусідських відносин з усіма країнами, в т.ч. і з Росією, на рівноп$
равній, взаємовигідній основі;
активне здійснення курсу на європейську інтеграцію — майбутнє України в Європі.

К

Проблеми Закарпаття — наші спільні проблеми, але в першу чергу вважаю за
необхідне:
1. Забезпечити реальні бюджетні асигнування "Закону про статус гірських населених
пунктів України".
2. Прийняття Закону про державну підтримку багатодітних і малозабезпечених сімей.
3. Виділяти державні кошти та вишукувати інші джерела для будівництва сучасних
місцевих і магістральних доріг, розвитку надійного транспортного сполучення, зв'язку та
енергозабезпечення. Дорога — це життя.
4. Здійснити ефективні протипаводкові, протизсувні заходи та побудову водозахис$
них споруд з мінігідроелектростанціями.
5. Повноцінне забезпечення прав, розвитку культури усіх національних меншин, що
проживають в нашому краї.
6. Відкрити нові пункти переходу на українсько$румунському кордоні.
7. Впровадження в школах основ релігійного виховання і вивчення народних реме$
сел, місцевої агрономії і городництва та інше.
8. З метою створення нових робочих місць вирішити питання фінансування на за$
гальнодержавному рівні:
розвитку місцевого виробництва, полонинського господарства, вівчарства,
традиційних гірських промислів, глибокої переробки лісу та іншої місцевої
сировини;
розвитку курортно$рекреаційного та туристичного потенціалу.
9. Залучення в регіон іноземних та вітчизняних інвестицій.
Дорогі краяни!
Відродження України і гідне життя народу наша спільна мета і святий обов'язок.
Депутат повинен підтримувати постійний контакт з людьми, знати їх реальні біди і
потреби, жити їх проблемами, мати досвід і авторитет для вирішення цих проблем.
Ваш вибір за Вами. Яким він буде — від цього залежатиме Ваше майбутнє, добробут
Ваших дітей. Вірю, що він буде правильним.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

5

20,55

10

22

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
доповідь

співдоповідь

0

5

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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галузевий
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ініційовано

3

7

1

2
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2
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0

0

0
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Клімов Леонід Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: президент фінансової групи "Примор'я"
Обраний: в/о № 143, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,4%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма

К

До чергових виборів у вищий законодавчий орган влади країна підійшла з рядом по$
зитивних зрушень. Але ще присутні невирішені питання і кризові явища, подолання яких
в значній мірі залежить від рівня роботи Парламенту.
Моє рішення балотуватися у народні депутати від виборчого блоку "За єдину Ук$
раїну", з приведеною нижче програмою, прийнято на основі переконання у тому, що
тільки з позиції конструктивної та відповідальної за свої дії парламентської більшості
можливо вирішити проблеми оздоровлення суспільства, держави та нашого регіону.
І. Зміцнення державності та укріплення самостійності регіонів
утворення парламентської більшості, яка нестиме повну відповідальність за якість
законодавчого процесу;
розвиток держави як інструменту, за допомогою якого узгоджуються інтереси
різних частин суспільства, підтримується його цілісність і стабільність;
подолання відчуження людини від влади та сприяння активній участі громадян у
державному житті. Громадський контроль над державним апаратом;
державна підтримка неурядових організацій, громадських фондів та об'єднань за
інтересами;
впровадження нової системи міжбюджетних відносин;
пріоритетний розвиток промислової та ринкової інфраструктури в регіонах;
усунення нерівності стандартів культурного, соціального та комунального розвит$
ку центру і регіонів.
II. Створення умов для ефективного розвитку економіки
технологічне оновлення та фінансове оздоровлення підприємств незалежно від
форм власності;
укріплення національної валюти, збалансована бюджетна політика;
стимулювання розвитку внутрішнього ринку;
використання зовнішніх кредитів на придбання технологій, ліцензій і створення ро$
бочих місць в Україні;
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розширення можливостей по наданню гарантій та кредитів суб'єктам
підприємницької діяльності, спрощення доступу до кредитних ресурсів;
пріоритет розвитку високотехнологічних галузей економіки;
надійний захист приватній власності, прав власників акцій та земельних паїв;
створення та послідовне відстоювання умов для розвитку творчої праці громадян;
максимально можлива бюджетна підтримка науки;
податкові пільги структурам, які фінансують важливі науково$технічні розробки;
практичне використання новітніх технологій національної науки.
III. Розвиток сільського господарства як пріоритетної галузі
народного господарства України
завершення земельної реформи;
створення дієвої системи правового захисту власності на землю та її власників;
виділення державних інвестицій на розвиток села і агропромислового комплексу;
розбудова інфраструктури аграрного ринку, поширене кредитування сільського
господарства на пільгових умовах;
створення рівних можливостей для всіх громадян, які постійно проживають і пра$
цюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних, культурно$освітніх і побу$
тових потреб.
IV. Проведення активної соціальної політики
пріоритетність інвестування у соціальну сферу;
ліквідація бідності як соціального явища;
введення пенсійного і медичного страхування як гарантії подолання фінансової
кризи у медицині та сфері соціального забезпечення;
економічні та правові гарантії на право кожної людини власною працею домагати$
ся особистого добробуту;
ефективна система соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
державне піклування про захист, підтримку та розвиток сім'ї;
створення умов для формування активної позиції молоді;
здійснення заходів щодо постійного відтворення, примноження та якісного
поліпшення інтелекту українського народу;
відродження та розвиток національної культури, моралі та духовності;
повага різних світоглядних та релігійних переконань громадян;
подолання негативних наслідків державної політики щодо релігії і церкви;
гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму, гро$
мадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віро$
визнання;
усебічна підтримка виборців у вирішенні соціально$економічних проблем регіону,
насамперед:
$ адресна допомога найменш захищеним верствам населення;
$ завершення газифікації Котовського, Красноокнянського, Колимського,
Балтського, Савранського районів.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,75

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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Клюєв Андрій Петрович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: заступник голови
Донецької обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 46, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 64,3%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

К
Передвиборча програма
Як громадянин і патріот незалежної України, стурбований її майбутнім, я готовий
віддано служити народові і державі, щоб створити умови життя для теперішнього та
майбутніх поколінь українців на рівні розвинених країн світу.
Моя громадянська позиція: я — за побудову соціально орієнтованої економіки,
в якій головна увага приділяється людині; за безумовне дотримання консти
туційних прав кожної людини; за персональну відповідальність керівників усіх
рівнів державної влади за соціальноекономічні наслідки прийнятих ними
рішень; за справедливість ЗАКОНУ для всіх.
Переконаний, що нова Верховна Рада України повинна забезпечити баланс та узго$
дженість інтересів суспільства і держави. Вона має стати законодавчим органом, який
розробляє та приймає необхідні для поступового розвитку держави дійові правові акти
з реальним механізмом їх реалізації.
Мій девіз: "Сильна влада — сильна держава".
Головною задачею народного депутата вважаю побудову демократичної правової
держави, здатної забезпечити національну ідентичність і незалежність, мобілізувати
суспільство на якісне оновлення всіх сфер життєдіяльності за технологіями XXI століття.
Мій принцип: "Сильні регіони — міцна країна".
Як керівник регіонального рівня я добре знаю, що більшість болючих регіональних та
місцевих проблем можливо вирішити тільки на державному рівні, добре уявляю не$
обхідність, реальні можливості і шляхи відродження Донбасу, потенціал якого складає
п'яту частину національної економіки.
Регіони потребують підтримки своїх інтересів та ініціатив у парламенті.
Моя робота в Верховній Раді буде спрямована на:
створення умов самостійного розвитку і економічної безпеки держави;
підтримку та розвиток національних пріоритетів (науково$технологічна сфера,
створення стратегічно важливих виробничих об'єктів та інфраструктури за євро$
стандартами, енергетична, продовольча, екологічна безпека тощо);
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розвиток, в першу чергу, законодавчих ініціатив щодо вирішення офіційно визна$
них національних проблем зайнятості та подолання бідності; стимулювання техпе$
реозброєння економіки за сучасними технологіями, що забезпечить поліпшення
матеріальних умов життя людей;
стабілізацію фінансово$розрахункової системи держави; забезпечення прозорості
всіх фінансових операцій та звітності з метою збільшення доходів населення,
підприємств та держави;
обмеження фіскальної і підвищення стимулюючої ролі податкової системи, змен$
шення ставок ПДВ, податків на прибуток; введення податкових пільг в разі ство$
рення нових робочих місць та випуску імпортозамінюючої продукції;
підтримку державою вугільної промисловості, гірничої науки, шахтного
будівництва. Вугілля — основний власний енергоносій України;
визнання регіону основною структурною одиницею національної економіки.
Здійснення чіткого розмежування повноважень між центральним і регіональним
рівнями влади; певною мірою сконцентрувати увагу вищих органів влади і дер$
жавні ресурси на проблемах регіонального і місцевого розвитку;

К

контроль ефективності використання державного майна, кошти від його привати$
зації спрямовувати на створення нових робочих місць в регіонах;
формування політики стабілізації демографічної ситуації. Збільшити державне
фінансування на соціальні програми — охорону здоров'я та профілактику захворю$
вань; загальну освіту, професійну підготовку і розвиток ділових навичок підроста$
ючого покоління; підтримку молодих сімей, материнства та дитинства;
збільшення платоспроможного попиту населення за рахунок підвищення пенсій,
стипендій, соціальних допомог, зарплат, остаточне погашення боргів по них, повер$
нення заощаджень; посилення державою контролю за соціальними виплатами та
обмеження зростання цін і тарифів, перш за все, на житлово$комунальні послуги;
вжиття заходів щодо створення спеціальних дитячих домів і притулків для бездо$
мних дітей та людей похилого віку. Сприяння тимчасовій зайнятості безробітних на
громадських роботах із відповідною матеріальною винагородою;
розвиток державності, посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, сучасне
матеріально$технічне забезпечення та соціальний захист працівників правоохо$
ронних органів;
створення рівних умов для розвитку культури і мови всіх національностей та
етнічних груп України;
розширення взаємовигідних економічних зв'язків з усіма країнами і, перш за все, з
традиційними партнерами — Російською Федерацією та країнами СНД;
сталий економічний розвиток та захист інтересів населення Донецької області.
Зобов'язуюсь активно вирішувати життєво важливі соціальноекономічні
проблеми виборців в окрузі: пожвавлення роботи підприємств, активізації інвес
тиційних процесів і створення робочих місць, підтримки закладів соціального за
хисту, охорони здоров'я і освіти, науки, культури і спорту, програм молоді, обда
рованих дітей, розвитку зон відпочинку, збереження природи і поліпшення
екологічного стану — всього, що створює добробут і сприяє підвищенню
соціального оптимізму.
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Вважаю, успіх реалізації запропонованих програмних напрямків має бути забезпече$
ний в разі спільної цілеспрямованої діяльності депутатського корпусу Верховної Ради
України і місцевих рад, органів виконавчої влади та громадян усієї країни.
На нас чекають складні, але історично важливі справи!
Моє кредо: менше слів, більше справ.
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Ключковський Юрій Богданович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: фізик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 19
Комітет: Комітет з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма

К

Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

57

9

46,35

4

48,25

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

9

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

2

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

360

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

0

0

0

0

0

4

0

3

1

2

2

2
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Коваль В’ячеслав Станіславович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач, юрист
Попереднє місце роботи: керівник Апарату Верховної Ради України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 15
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської
етики та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

К

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

21

2

11,05

2

4,75

Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Козаченко Олексій Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: фізик
Попереднє місце роботи: керуючий СП "Панком ЮН"
Обраний: в/о № 134, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 16,9%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма

К

1. Зарплата 1500 гривень — це реально!
2. Пенсія 500 гривень — це реально!
На трьох заводах та низці інших підприємств холдінгу, який я очолюю, така зарплата
стала нормою вже зараз.
Моя команда змогла досягти цього за рік наполегливої праці.
Зараз багато залежить від виборців. Терміново потрібні закони, стимулюючі та захи$
щаючі товаровиробника.
Покращаться умови — прискоряться результати.
Економічна програма — це результат відповідальної праці фахівців.
Я готовий відстоювати свою економічну програму з цифрами, на основі власних до$
сягнень.
ОСНОВНІ ПУНКТИ ПРОГРАМИ
Податкова реформа.
Щоб заробляти, треба вкладати гроші, які сьогодні забирає держава у вигляді незба$
лансованих податків.
Створення умов для розвитку економіки — необхідність для підвищення пенсій і
зарплат.
Негайне створення ефективного закону про боротьбу з корупцією — обов'язкова
умова гідного життя.
Утворення обласного пенсійного фонду і забезпечення його незалежності від ко$
румпованих чиновників.
Чиновники люблять Одесу раз на чотири роки.
Весь світ щиро любить наше місто.
Час і Києву потурбуватись про долю Одеси.
Я вважаю своїм обов'язком зробити це.
На свої сорок років я багато працював і багато чого досяг. Зараз настав час йти далі.
Виконання моєї програми дозволить у короткі терміни підвищити зарплату до 1500 і
пенсії до 500 гривень.

362

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

7

22,7

8

36,5

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

8

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

6

0

5

2

1

0

0

1

4

1

0

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Козловський Анатолій Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1942
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова відкритого
акціонерного товариства "Родючість"
Обраний: в/о № 133, Миколаївська обл.
Кількість отриманих голосів: 21,2%
Комітет: Комітет з питань аграрної
політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

К
Передвиборча програма
Багаторічний досвід роботи на стику сільського господарства і промислово
го виробництва переконав мене в тому, що домогтися відродження економіки
України і створення гідного рівня життя народу можливо лише за умов законо
давчої реалізації наступних ідей:
Забезпечення соціальної безпеки суспільства та захищеності громадян.
Необхідно сформувати систему, за якої буде неможливе різке розшарування
суспільства та падіння життєвого рівня населення. Спрямувати державну політику на
якісне підвищення матеріального рівня життя людей. Зупинити криміналізацію
суспільства. Припинити зростання злочинності, в першу чергу проти особистості, для
чого створити нормальні умови для ефективної діяльності правоохоронних органів.
Реальний державний захист пенсіонерам та інвалідам.
Підвищення мінімальних державних гарантій заробітної плати і трудових пенсій до
рівня реального прожиткового мінімуму. Вкрай необхідне створення повноцінної систе$
ми захисту трудових прав громадян, реформування системи соціального страхування і
житлово$комунального господарства.
Заборгованість по виплаті заробітної плати, пенсій, допомог — це злочин.
Цей принцип повинен бути закріплений у законі та Карному кодексі.
Підвищення обсягів товаровиробництва у промисловості та сільському гос
подарстві.
Перегляд системи і бази оподаткування підприємств та виробників з метою стимулю$
вання підвищення обсягів виробництва.
Створення системи пільгового оподаткування для вітчизняних виробників.
Створення пільгового державного кредитування на всі види діяльності, що зв'язані з
розвитком сільськогосподарського виробництва. Зниження енергомісткості виробництва.
Держава повинна захистити свого виробника від інтелектуальної та техно
логічної інтервенції.
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Науку та освіту зробити фундаментом добробуту держави.
Відтворення державних засад освіти з метою повернення України до числа провідних
країн за рівнем освіченості. Країна мала одну з найкращих систем освіти. Її треба
лише відновити і вдосконалити, а не копіювати нікчемні закордонні зразки.
Пріоритетне інвестування наукомістких галузей національної економіки дозволить
підняти науково$технічний потенціал нашої держави. Наукові співробітники, інжене
ри та вчителі мають працювати на своїх робочих місцях в інститутах, конструк
торських бюро, школах, а не стояти на ринку з закордонним мотлохом!
Розвиток культури та спорту мають підняти якість життя в Україні на істотно
новий рівень.
Заробітна платня працівників цих сфер має бути не нижчою, ніж у промисловості.
Треба зберегти культурний спадок нації, рівні умови для розвитку усіх національних
культур та мов народів України.
Скасування усіх привілеїв народних депутатів і, в першу чергу, депутатської
недоторканності.
Людині з чистою совістю не потрібна юридично оформлена недоторканність, за до$
помогою якої окремі "діячі" намагаються стати понад Законом, який має бути рівним
для всіх. Посада народного депутата — це, перш за все, обов'язок, а не засіб покращен$
ня свого матеріального становища.
Народні депутати мають боротися не за персональну недоторканність, а про
ти криміналізації суспільства!
Реформування податкової системи.
Податкова система має бути розумною. Потрібно покласти край практиці необґрун$
тованого надання податкових пільг під впливом різноманітних лобістських груп. При
цьому не піддається сумніву необхідність податкових пільг і навіть звільнення від по$
датків малозабезпечених та непрацездатних. Рівень податкових ставок повинен сти
мулювати виробництво, а не заганяти виробників у тінь. Систему оподаткування
потрібно переглянути таким чином, щоб отримання та розподіл прибутків був дійсно
справедливим і соціально спрямованим.
Система обчислення та стягнення податків повинна бути технічно простою і
зрозумілою кожному громадянину.
Зупинити вимирання українського народу.
Сьогодні демографічну ситуацію в Україні можна без перебільшення назвати катаст$
рофою. Необхідно рятувати українців як націю. Для цього потрібно на державному рівні
сприяти молодим сім'ям, створити для них всі умови. Молодь — головний ресурс та
багатство держави.
Відновлення системи охорони здоров'я.
Забезпечити стовідсоткову доступність якісного медичного обслуговування для
всього населення України. Необхідна принципово нова державна програма розвитку
медицини і медичного обслуговування. Якісна медицина повинна бути доступною
кожному пересічному громадянину!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

2

7,5

1

2

Депутатські запити

7

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

К
2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Колісник Микола Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер
Попереднє місце роботи: генеральний директор відкритого
акціонерного товариства "Північний ГЗК"
Обраний: в/о № 34, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 26,2%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
ОСНОВНА МЕТА ПРОГРАМИ:
зміцнення економічного потенціалу регіону, країни, захист соціальних гарантій і інте$
ресів трудової людини.
ДЛЯ ЦЬОГО НЕОБХІДНО:
досягти громадської злагоди і взаємодії всіх політичних сил і гілок влади;
сприяти створенню економічних умов для подальшого розвитку малого і серед$
нього підприємництва, підвищення промислового виробництва і сільського госпо$
дарства;
надання політичної і економічної підтримки вітчизняному товаровиробнику;
максимально захищати господарську діяльність малого і середнього бізнесу від
державного втручання;
створення і захист умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій і кредитів
фізичних і юридичних осіб і внесення їх у ті сфери, які принесуть максимальний,
економічний ефект;
створення на селі необхідних умов для розвитку всіх форм власності та впрова$
дження єдиного податку для сільськогосподарського виробника;
формування програми державної підтримки фермерського сектора, впроваджен$
ня механізму пільгового кредитування, матеріально$технічного забезпечення.
Буду добиватись впровадження енергійної соціальної політики:
формування ефективних продуманих економічних систем соціальних гарантій для
населення;
надання постійної допомоги інвалідам, ветеранам, учнівській молоді, учасникам
ліквідації аварії на ЧАЕС;
збільшення розміру пенсій;
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здійснення реформи пенсійного забезпечення таким чином, щоб розміри
пенсій залежали від стажу роботи і сум відрахування кожної людини до
Пенсійного фонду;
почати перехід до накопичувальної пенсійної системи;
впровадження обов'язкового державного медичного страхування незахищених
верств населення, дітей, інвалідів і пенсіонерів;
створення умов для участі молоді в державній і політичній діяльності, для про$
фесійної підготовки і гарантованого отримання першого робочого місця;
освіта і охорона здоров'я повинні стати стратегічними пріоритетами держави. Учи$
тель і лікар повинні зайняти пристойне місце в нашому суспільстві;
повністю зберегти безплатне державне навчання в початковій і середній школах,
частково в вищій;
зміцнення законності і правопорядку. Рішуча боротьба із злочинністю та ко$
рупцією;

К

необхідно, щоб держава сприяла розвитку духовності, одночасно поважала право
кожної людини на свободу слова, світогляду та віросповідання, підвищення ролі
сім'ї, жінки – бо це основа соціального і духовного розвитку суспільства.
ЛЮДИНА$РОДИНА$ДОБРОБУТ$УКРАЇНА!
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Колоніарі Олександр Петрович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург, економіст
Попереднє місце роботи: директор по персоналу
відкритого акціонерного товариства "Азовсталь"
Обраний: в/о № 56, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 38,8%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Я вважаю, що жителі Маріуполя повинні жити краще,
і знаю, що треба для цього робити!
Нема майбутнього у держави, якщо народ невлаштований, голодний, ошуканий. Ба$
гато що зараз незрозуміло — і все це через те, що навкруг нас багато брехні. Тому я за$
кликаю: давайте говорити правду і реально оцінювати те, що відбувається. Тільки
тоді ми зможемо знайти шляхи виходу з кризи, у якій Україна знаходиться всі десять
років своєї незалежності.
Таку оцінку і коротку програму я пропоную виборцям.
Відбудова промисловості, сільського господарства і сфери послуг в цілях за
безпечення роботою всіх, хто може працювати і хто хоче працювати.
Працюючим — належну зарплатню!
Тільки праця дає можливість заробити на життя кожному і утримувати для всіх
соціальну сферу — охорону здоров'я, освіту, пенсіонерів, інвалідів, незаможних, по$
терпілих від аварії на ЧАЕС та ін., у тому числі утримувати і саму державу.
Пенсія не повинна бути меншою за прожитковий мінімум!
За десять років незалежності ми досягли успіхів хіба що у надмірній політизації, а на$
род при цьому залишився статистом, все убожіючи і убожіючи. Політики так і не стали
лідерами суспільства. Тому наявність в Україні більш як 100 партій я вважаю важкою хво$
робою суспільства. У разі мого обрання до Верховної Ради буду ініціювати закони, що
регулюють політичну діяльність виключно у інтересах народу, а не груп політиків та
олігархів. Нам необхідна парламентська більшість, а не безліч партій. І такою більшістю
можуть стати депутати політичного блоку "За єдину Україну", який висунув мене канди$
датом у народні депутати.
Бюджет і податки. Державний бюджет повинен базуватися на бюджеті, образно ка$
жучи, сім'ї. Коли він наповнений, тоді можна говорити про витрати. Вже всі — від глави
держави і до рядового громадянина — згодні з тим, що тут треба багато змінити. Інстру$
мент для цього є — це законодавче регулювання податків з ціллю задоволення інтересів
як держави, так і тих, хто ці податки сплачує. Податки повинні сплачувати всі. Я вважаю,
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що в роботі Верховної Ради ці питання повинні бути першочерговими і у разі мого об$
рання до Верховної Ради буду законодавчо домагатися торжества саме цього принци$
пу — податкової рівності всіх перед суспільством і державою. Тоді стануть можли$
вими безплатна медицина і освіта, у тому числі і вища; відродження української культу$
ри і духовності; розвиток спорту; підтримка молоді. Талантами Україна не обділена!
Жителів Маріуполя не треба переконувати у тому, що вони знаходяться в зоні еко
логічного лиха. А від Верховної Ради необхідно добитися такого визнання і прийняття
рішень, які дозволять розпочати оздоровлення природи нашого приморського міста. І
проблему цю ми вирішимо, якщо "екологічні" гроші будуть залишатися на
підприємствах і використовуватися на природоохоронні заходи.
І, мабуть, останнє. Скільки ж можна говорити, що держава нібито не може повернути
народу його заощадження і вклади. І це за умови, що правоохоронці точно знають, у
яких банках і на чиїх рахунках лежить відібране у народу.
Держава повинна повернути народу заощадження і вклади! І зобов'язана це
зробити!
В Україні накопичилися проблеми практично у всьому. Крім перерахованих вище —
це невизначеність у відносинах з Росією і з російською мовою; наркоманія; падіння мо$
ралі і духовного рівня; армія з голодними солдатами і бездомними офіцерами; ріст
кількості безпритульних і бомжів; вимирання населення та інші. Вирішити їх ми можемо,
наступаючи єдиним фронтом у складі нашого політичного блоку.
Розумію, що багато з моїх програмних положень підняті до максимуму. Втілити їх у
життя — справа нелегка. Але я готовий цим займатися в ім'я кожної людини конкретно,
щоб щасливими були всі.
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Комар Микола Степанович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова Костянтинівської
районної державної адміністрації
Обраний: в/о № 51, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 31,6%
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської етики
та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Регіони України"

К
Передвиборча програма
Вступаючи на шлях передвиборної кампанії, я бажаю внести весь свій досвід, знання
та енергію у відродження економіки нашого краю, забезпечення добробуту наших
людей, їх соціальних гарантій та пристойного життя.
1. Україні потрібна влада народна, а не влада народом!
Влада повинна бути прозора та доступна для кожної людини і сама шукати спосіб
віддати людині належне їй по закону. Для цього треба по$господарськи використовува$
ти всі можливості нашого бюджету. І не тільки свого міста або селища, а й свого регіону
та своєї держави, так, як це вже робиться у Костянтинівському районі.
2. Влада — це, перш за все, бюджет!
На рівні парламенту буду наполегливо намагатися зробити все, щоб усунути існуючі
перешкоди при формуванні сільських, селищних та міських бюджетів. Вони можуть бути
напруженими, але мають бути реальними, і це не так вже важко і досягти. Для цього я та
команда моїх однодумців, колег по блоку "За єдину Україну!", будемо добиватися
формування бюджету "знизу", враховуючи потреби регіону. Ми — за те, щоб не менш
70% бюджетних коштів залишалися там, де їх заробляють!
3. Бюджет починається на працюючих підприємствах!
Перш за все, буду сприяти розвитку високотехнологічних та стратегічних для нашої
країни підприємств, створенню нових робочих місць та умов, забезпечуючих мож$
ливість доброго заробітку всім, хто може і хоче працювати. Моя позиція — спростити
податкове законодавство, забезпечити спрощену процедуру реєстрації малих та се$
редніх підприємств, а також звільнити від податків частину прибутків підприємців, що
спрямовані на розвиток виробництва, на технологічну модернізацію, наукові розробки,
на оплату навчання, охорону здоров'я, будівництво. Вважаю за життєву потребу залуча$
ти в регіон державні та інші інвестиційні кошти, спираючись на Закон України "Про
спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності у Донецькій
області", прийнятий Верховною Радою з ініціативи депутатів від нашого регіону, а також
забезпечення захисту прав вітчизняних товаровиробників.
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4. Село — житниця держави!
Беру зобов'язання протягом двох років зняти всі земельні проблеми на території ок$
ругу. Кожен, хто хоче працювати на землі, повинен отримати таку можливість згідно з
чинним законодавством. При цьому визнаю вільний вибір форм та методів господарю$
вання. Разом з тим, буду намагатися упорядкувати систему контролю за раціональним
використанням землі. Земля не може приносити збитків, якщо вона має розумного
господаря!
5. Реальний бюджет — реальна турбота про людей!
Україна спроможна, переглянувши пенсійне та податкове законодавство,
забезпечити достойне життя тій частині населення, яка живе на пенсію, або отримує
допомогу.

К

Домагатимуся покращення роботи медичних закладів шляхом пріоритетного фінан$
сування високо спеціалізованих лікарень, розвитку мережі амбулаторій та широкого
впровадження сімейної медицини. Досвід району в цьому напрямку показав, що при
такій організації медичного обслуговування населення ми в змозі забезпечити коштами
не лише зарплату медиків, але й витрати на харчування та медикаменти, на ремонт
приміщень, придбання медичного обладнання і санітарного транспорту.
У сфері комунального господарства буду відстоювати такі реформи, які дозволяють
встановити реальні ціни на комунальні послуги відповідно до доходів громадян та якості
наданих послуг.
Зобов'язуюсь підтримувати і сприяти подальшому підвищенню рівня культури та
освіти. Вони повинні бути справді народними, доступними кожній людині, незалежно від
достатку і місця проживання.
Не збільшуючи число працівників правоохоронних органів, надати їм сучасні технічні
засоби і створити належні умови для підтримки правопорядку в містах і селах округу.
Докладу максимум зусиль для підтримання на території нашого регіону миру та
злагоди, уникнення руйнівної конфронтації, створення атмосфери доброзичливості,
взаємної підтримки, яку ще пам'ятають люди з повоєнних років.
Моя головна мета — щедрі лани, працюючі підприємства, тепло та світло в наших
хатах, хліб на кожному столі, мир у кожній оселі, щастя у кожному домі!
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0

0

0

0
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Коновалюк Валерій Ілліч
Особові дані
Рік народження: 1966
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: економіст, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 62, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 53,7%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма

К

Я впевнений: ЧЕРЕЗ ВИВАЖЕНУ РЕГІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ — ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО
ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ І ДОБРОБУТУ ЇЇ НАРОДУ.
У разі підтвердження довіри до моєї діяльності усі свої знання і практичний досвід на$
правлю на те, щоб економічний ріст у країні зробити незворотним. Доб'юся реалізації
таких законів, що забезпечать конституційні права громадян на цивілізовані умови жит$
тя і праці, гарантований соціальний захист.
Докладу всіх зусиль, щоб:
підтримати вітчизняного виробника, що забезпечить усім робочі місця і достаток;
продовжити реформи в сільському господарстві. Земля є самим цінним багат$
ством, тому необхідно зробити все можливе, щоб Україна повернула колишню
славу всесвітньої житниці, а життя селян стало гідним їх нелегкої праці;
забезпечити державну підтримку вугільної галузі. Підняти престиж шахтарської
праці. Створити шахтарям умови для продуктивної та безпечної праці, повноцінно$
го життя і заслуженого відпочинку. Реалізувати програму "Українське вугілля";
спростити і створити таку податкову систему, яка стимулювала б виробництво, бу$
ла простою і рівною для усіх. Скасувати зайві податки і збори. Знизити податки на
заробітну плату з метою підвищення рівня життя громадян;
продовжити реформи в бюджетній сфері. Взаємодію бюджетів різних рівнів зроби$
ти такою, щоб гроші залишалися там, де вони зароблені. Поставити заслін будь$
яким порушенням і зловживанням при витраті бюджетних коштів. Пріоритет бюд$
жетного фінансування віддати — освіті, охороні здоров'я, культурі, мистецтву, на$
уці і підтримці малозабезпечених громадян;
підвищити роль регіонів у вирішенні завдань соціально$економічного розвитку.
Домогтися того, щоб органи місцевої влади самостійно вирішували питання роз$
витку територій і соціальної підтримки громадян;
продовжити адміністративну реформу. Домогтися, щоб влада стала відкритою і
відповідальною перед громадянами;
переглянути систему оплати праці. Усім, хто може і хоче працювати, створити умо$
ви для праці і гідного життя. Викоренити таке небезпечне явище, як заборгованість
по заробітній платі;
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забезпечити діючий державний контроль за цінами і ввести такий порядок, згідно
з яким за економічним ростом буде зниження цін, перш за все, на продукти харчу$
вання першої необхідності та комунальні послуги;
забезпечити умови для повної зайнятості населення. Знизити рівень безробіття,
створити нові робочі місця, підвищити розмір соціальної допомоги безробітним;
дбати про молодь як про наше майбутнє. Забезпечити — доступ до навчання, га$
рантоване перше робоче місце, державне кредитування одержання житла;
забезпечити гідне місце жінці в суспільстві.
Як людина чесна свій громадянський обов'язок бачу в тому, щоб продовжити бороть$
бу зі злочинністю, зловживаннями і хабарництвом.
Зроблю все можливе для вирішення соціальних проблем і поліпшення життя
народу. Особливу роль при цьому відводжу:
забезпеченню гідного рівня життя ветеранам, інвалідам, чорнобильцям;
проведенню пенсійної реформи з реальним підвищенням пенсій відповідно до
трудового внеску кожного;
прискоренню повернення трудових заощаджень усім категоріям громадян;
забезпеченню громадянам гарантованого державою переліку безкоштовних ме$
дичних послуг;
технічному переоснащенню шкіл. Забезпеченню одноразовим безкоштовним хар$
чуванням учнів. Підвищенню престижу праці вчителя і вихователя.
Найбільшу увагу буду приділяти багатодітним сім'ям і малозабезпеченим громадя$
нам. Буду відстоювати їм адресну, своєчасну і достатню державну підтримку.
Мої погляди і принципи щодо зовнішньої політики держави — розвиток бра$
терських економічних і політичних відносин, насамперед із слов'янським світом,
Росією, Білорусією.
Вважаю своїм святим обов'язком вирішувати конкретні проблеми виборчого округу і
його жителів. Це:
виділення коштів на потреби капітального будівництва (школи, лікарні, установи
культури, газифікація сіл);
підтримка сільського господарства і його працівників;
забезпечення нормальної роботи транспорту і зв'язку;
надання матеріальної й іншої допомоги малозабезпеченим громадянам;
захист громадян від будь$яких неправомірних дій;
підтримка обдарованих дітей.
Сподіваюся на Вашу підтримку. Вважаю, що в мене вистачить знань, досвіду, енергії і
відповідальності, щоб принести користь Донбасу, містам і районам, на підтримку жителів
яких я розраховую. Щоб дати життя тим Законам, проекти яких мною запропоновані.

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 375

К

Результати роботи народних депутатів України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

10

2

9

5

15,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

К
2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

3

0

4

1

0

0

0

2

2

1

0

0

0
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Король Віктор Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 202, Чернівецька обл.
Кількість отриманих голосів: 26,4%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Як людина, яка пройшла шлях від робітника до народного депутата України, від
оперативного уповноваженого карного розшуку до заступника Міністра МВС України та
першого заступника Голови ДПА України, я усвідомлюю, що український народ має пра$
во на краще життя, що ніхто його нам за нас не побудує.
Тому вдруге, разом із людьми, які мене підтримують, я висуваю свою кандидатуру в
народні депутати України. Роблю це свідомо, за велінням серця, бо:
добре знаю потреби простої людини, працівника і службовця, домогосподарки і
студента, керівника і безпритульного;
маю певний досвід у розбудові оновленої України, у формуванні державного бюд$
жету, стабілізації економіки та підприємництва;
розумію, що першочерговим завданням держави має бути турбота про добробут
людей, їх недоторканність і захист, демократія і порядок;
переконаний, що основою державності має бути лише Закон, його верховенство,
забезпечення рівності прав громадян;
готовий взяти на себе відповідальність за роботу у Верховній Раді, зробити все
можливе, аби у країні подолати економічну та духовну кризу, забезпечити достойне
життя, не на словах, а на ділі підтверджувати свої принципи і програму дій.
Моя перемога на виборах стане гарантом нових змін і перетворень, реформувань і
новацій у різноманітних сферах нашого життя:
ЗАКОНОДАВЧА СФЕРА
Братиму найактивнішу участь у розробці, обговоренні та прийнятті законопроектів,
які б суттєво впливали на:
виведення України з економічної кризи, утвердження в державі принципів соціаль$
ної справедливості, загальнолюдських — матеріальних, інтелектуальних та духов$
них — цінностей;
детінізацію економіки країни, забезпечення невідворотності покарання за зрощу$
вання державних службовців усіх рівнів з криміналітетом;
прийняття нового Податкового кодексу, який би стимулював економічні пере$
творення;
подальший розвиток підприємництва, спрощеного принципу реєстрації
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підприємницької діяльності, отримання цільових пільгових кредитів під заставу не$
державних поручителів;
підтримку перспективних галузей промисловості, виведення їх на міжнародний
рівень;
стабілізацію рівня життя чернівчан, розвиток економіки, освіти та культури, меди$
цини та спорту на Буковині;
проведення розумної та зваженої земельної реформи, захист вітчизняного
сільгоспвиробника, розширення для нього зовнішніх ринків;
підтримку людей похилого віку та пенсіонерів, багатодітних родин та молодих сімей.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Відстоюючи інтереси тих, хто прагне жити у незалежній, економічно розвинутій дер$
жаві, яку поважають у світі, вважаю, що гідне життя і добробут людини — це найвища
соціальна цінність в Україні. В цьому напрямку виступаю за:
посилення соціальної спрямованості держави і її економічного курсу ринкових
реформ;
повернення втрачених заощаджень, збереження законних компенсацій та пільг;
прийняття нового прогресивного пенсійного законодавства, яке б забезпечувало
справедливий, відповідно до трудового внеску, розмір пенсій;
гарантію права кожного громадянина на захист від злочинних посягань;
надання пріоритетів освіті, науці та культурі — могутнім засобам національного ви$
ховання;
адресну допомогу соціально незахищеним категоріям населення;
вдосконалення системи охорони материнства та дитинства, державну підтримку
молодих сімей;
введення мораторію на підвищення цін на житлово$комунальні послуги;
регулювання цін на медпрепарати і медтехніку для важкохворих та інвалідів, дітей
та ветеранів війни і праці.

К

РЕГІОНАЛЬНА СФЕРА
Як патріот Буковини, гаряче підтримую всі форми місцевого самоврядування. Висту$
паю за надання регіону повної самостійності у вирішенні всіх соціально$економічних пи$
тань. За залишення на місцевому рівні більшої частини податкових коштів і використан$
ня їх на першочергові потреби регіону. За максимальне скорочення безробіття, віднов$
лення та створення робочих місць шляхом:
структурної реанімації або ж перепрофілювання недіючих у повному обсязі
підприємств міста Чернівці;
прискореного розвитку малих та середніх підприємств недержавної форми
власності;
розширення приватної сфери побутових послуг;
створення умов для корінного перелому у розвитку місцевого туризму, а також
професійних та масових видів спорту на Буковині.
Вважаю також за необхідне зініціювати проведення реконструкції м.Чернівці, відно$
вити та підняти на європейський рівень його історичну частину. Використати рідкісні
природні умови для розвитку літнього і зимового відпочинку чернівчан у мікрорайоні
"Цецино", поблизу Карпатських гір, річок Прут, Дністер та Сірет.
Чернівці — наша спільна домівка. Злагода і порядок, добробут та благополуччя у ній
залежить лише від нас.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

1

1,9

2

6,75

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0
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Корсаков Олексій Якович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: перший заступник
Єнакіївського міського голови
Обраний: в/о № 50, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 32,9%
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської етики
та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

К
Передвиборча програма
Йдучи на вибори, кандидати звичайно складають сухі і великі програми, що рідко хто
дочитує до кінця. Я хочу поділитися з вами лише тим, що вважаю найважливішим.
Для того щоб людина почувала себе щасливою, вона повинна бути упевненою, що її
рідні і близькі здорові, що в неї є будинок, що родина сита, зігріта й одягнена, діти мо$
жуть одержати пристойну освіту, а батьки — забезпечену старість.
І саме головне. Ми повинні бути упевнені в тім, що на все це ми зможемо заробити
своєю чесною і сумлінною працею, гідна і своєчасна оплата якої врятує нас від постійно$
го страху перед безробіттям, перед порожнім холодильником, перед майбутньою
старістю, страху за майбутнє наших дітей.
Сьогодні держава нам такої впевненості не дає.
Не один рік я працюю в органах виконавчої влади, не одне скликання я обирався депута$
том міської й обласної рад. Тому я можу і маю право критикувати уряд, парламент, оскільки
займаюся конкретними проблемами міста і при цьому добре бачу прорахунки центральної
влади. Але одна лише критика завжди марна. Важливо не тільки показувати пальцем на гро$
мадські хвороби, що роз'їдають наше суспільство, але і намагатися їх лікувати.
На мій погляд, зараз головна задача — переглянути концепцію економічного розвитку
країни. Нам не потрібні реформи заради реформ. Виправдані тільки такі перетворення, що
підтримуються людьми, зрозумілі їм, поліпшують і полегшують їхнє повсякденне життя.
Треба відродити державне регулювання економіки. І не для того, щоб душити ринок і
розширювати бюрократичне свавілля, а навпаки, — допомогти економіці стати на ноги, ви$
вести її з "тіні", з підпорядкування кримінальним угрупованням, реально підтримати вітчиз$
няного виробника, стимулювати роботу малих і великих підприємств. Вважаю, що стра$
тегічні галузі економіки повинні знаходитися в державній власності, а основні природні ба$
гатства — насамперед земля і її надра — залишатися загальнонародним надбанням.
Парламент повинний створити таку стабільну і прозору податкову систему, яка б
стимулювала виробництво, а не придушувала його. Щоб чесно працювати було
вигідніше, ніж красти.
Я виступаю за те, щоб якнайбільше бюджетних коштів залишалося в наших містах,
селищах, селах. Тоді у місцевої влади з'являться можливості для вирішення багатьох
соціальних проблем.
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Я підтримую вимогу твердого контролю за тарифами, що встановлюють підпри$
ємства$монополісти. Необхідно зробити доступною для населення плату за газ, елек$
троенергію і комунальні послуги, створити і втілити територіальні програми сучасної об$
лаштованості наших житлових будинків, вулиць і інженерних комунікацій. Сьогодні
коштів вистачає лише на латання дірок у житлово$комунальному господарстві. Мова ж
повинна йти про його кардинальне реформування при фінансовій і організаційній
підтримці з боку держави. Тільки тоді наші будинки будуть з теплом, газом, водою і
світлом. У мене є конкретні і реальні програми реформування житлово$комунального
господарства Єнакієвого, Кіровського, Жданівки.
Ми повинні перемогти принизливу для нашого народу бідність. Тому парламент у са$
мий найближчий час зобов'язаний розробити реальні механізми вирішення самих на$
болілих соціальних проблем — ліквідувати заборгованість по зарплаті, підняти її рівень;
підвищити пенсії, повернути людям трудові заощадження; не на словах, а на ділі забез$
печити пріоритетне фінансування освіти, охорони здоров'я і культури, що повинні бути
безкоштовними і доступними для населення. Значно більше коштів треба направити і на
реалізацію невідкладних екологічних програм. Від слів ми повинні перейти до рішучої
боротьби з корупцією і злочинністю.
Я за те, щоб, розвиваючи державну українську мову, надати такий же статус і
російській мові. В зовнішній політиці нашим головним орієнтиром повинне бути тісне
співробітництво з Росією, Бєларуссю й іншими країнами СНД.
Я поділився з вами своїм баченням загальних, глобальних проблем держави і мож$
ливих шляхів їх вирішення. Той, хто скаже, що це ще не вся програма, буде правий. Ми
будемо дописувати її разом з вами, мої виборці, — на основі ваших наказів, під час на$
ших зустрічей.
Обманюють ті, хто обіцяє багато і відразу. Так не буває. Я не люблю порожньої бала$
канини. Звик менше говорити, а більше робити. Якщо мені довірите, так буду діяти й у
парламенті — в інтересах країни, Донбасу, наших міст — Єнакієвого, Кіровського,
Жданівки; в інтересах тієї величезної більшості людей, що живуть на трудову копійку. От
про кого я буду думати, голосуючи у Верховній Раді за ті чи інші закони.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

2

4,5

Депутатські запити
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Косів Михайло Васильович
Особові дані
Рік народження: 1934
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: викладач української мови
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 65
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"
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Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

1

1,9

1

1

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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Косінов Станіслав Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1971
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: юрист, правознавець
Попереднє місце роботи: директор юридичної
фірми ТОВ "Енергосервіс"
Обраний: в/о № 170, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,2%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

К
Передвиборча програма
Сьогодення вимагає від кожного з нас напруженої праці, рішучих дій та
відповідальних вчинків. Врахувавши свій досвід фахівця$юриста, керівника і розуміючи
відповідальність громадянина за майбутнє нашої країни, я вирішив балотуватися у
депутати Верховної Ради України. Я вважаю своїм обов'язком спрямувати зусилля на
утвердження у нашому суспільстві
ЗАКОНУ ТА ЗАКОННОСТІ
ПОРЯДКУ ТА ПОРЯДНОСТІ
ЧЕСТІ ТА ЧЕСНОСТІ
Щоб зробити це реальністю, вважаю першочерговими завданнями у якості
народного обранця здійснити наступні заходи:
У соціальній сфері
Приведення розміру пенсій до рівня, не нижчого від реального прожиткового
мінімуму.
Створення нових дієвих програм працевлаштування.
Збільшення у державному бюджеті коштів на підтримку сімей, виховання дітей та
забезпечення житлом.
Удосконалення програм соціальної реабілітації та адаптації осіб, звільнених з
місць виконання покарання.
У сфері взаємин центру та регіонів
Забезпечити на законодавчому рівні надання Харкову спеціального статусу з більш
високим рівнем бюджетного фінансування. Це вирішить Харкову більшість
найболючіших міських проблем та забезпечить харків'янам комфортні умови життя
у рідному місті.
Харкову — перспективу!
Достойне та комфортне життя харків'янам!
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Результати роботи народних депутатів України
У сфері взаємин держави та громадянина
На рівні Законів створити умови для реалізації прав та законних інтересів кожного
громадянина України та забезпечити їх реальне виконання.
Підвищення рівня надання безкоштовної правової допомоги громадянам.
Людина повинна чітко знати та вміти відстоювати свої права!
У сфері економічної політики
За рахунок податкових пільг та кредитування стимулювати розвиток та державну
підтримку національного промислового виробництва, малого підприємництва та
приватних підприємців.
У сфері охорони здоров'я
Забезпечити належне фінансування державних медичних закладів та своєчасну
виплату достойної заробітної плати лікарям.
Встановити на законодавчому рівні гарантований мінімум медичної допомоги
кожному громадянину з поступовим переходом до страхової медицини.
Створити законодавчі та організаційні гарантії безкоштовного медичного
обслуговування соціально незахищених верств населення та людей похилого віку.

К

У сфері освіти та науки
Забезпечити підтримку нових вдосконалених програм правової освіти і виховання
в навчальних закладах.
Стимулювати розвиток науки шляхом втілення розробок українських науковців у
вітчизняне виробництво.
У сфері боротьби із злочинністю
Запровадити систему профілактичних заходів з метою попередження злочинності,
наркоманії та інших негативних соціальних явищ серед підлітків та молоді.
У житловокомунальній сфері
За рахунок демонополізації надання послуг у житлово$комунальній сфері та
зниження їх собівартості зменшити платежі за комунальні послуги та енергоносії.
У сфері молодіжної політики
Збільшити кількість державних безкоштовних спортивних та творчих центрів для
гармонійного розвитку особистості.
Вирішивши проблеми кожної людини, ми вирішимо проблеми держави в цілому!
Шановні харків'яни!
Мені потрібні ваша підтримка та розуміння.
Прошу Вас знайти в списку моє прізвище 
Косінов Станіслав Анатолійович і поставити —
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

1

4,65

13

33
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Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

за
особистою
ініціативою

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

13

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

12

1

2

2

4

4

0

1

6

6

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Костенко Юрій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 4
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

К

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

6,75

2

4,75

Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0
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Костинюк Богдан Іванович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електрик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 54
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

К
Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

78

11

41,15

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

28

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

11

за
особистою
ініціативою

8

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2
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Результати роботи народних депутатів України

Косьяненко Олександр Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$радіофізик
Попереднє місце роботи: начальник управління
Служби безпеки України у Дніпропетровській області
Обраний: в/о № 29, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 35,9%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

К
Передвиборча програма
В першу чергу:
Від слів про захист вітчизняного товаровиробника перейти до реальних рішучих
дій. Ліквідувати грабіжницькі для селян "ножиці цін" на сільськогосподарську та
промислову продукцію. Диктувати повинен той, хто виробляє, а не той, хто роз$
поділяє.
В системі законів, в першу чергу, мають бути прийняті такі, які забезпечать пріори$
тет інтересів пересічної людини, а не чиновника. Зможуть люди нормально працю$
вати та отримувати гідну зарплатню — будуть кошти і у державному бюджеті.
Я послідовно буду відстоювати принципи соціальної справедливості. Це означає
— кожен здібний трудівник повинен мати можливість вільно та чесно заробляти,
забезпечуючи добробут своєї родини. Люди похилого віку та непрацездатні по$
винні знаходитися на повному та достатньому державному забезпеченні.
Жодна з наших сьогоднішніх соціальних або економічних проблем не буде виріше$
на без наведення ДИСЦИПЛІНИ ТА ПОРЯДКУ У ДЕРЖАВІ, в кожному МІСТІ,
СЕЛИЩІ АБО СЕЛІ. Закони повинні виконуватися беззаперечно та усіма, незалеж$
но від того, подобаються вони комусь чи ні, ніхто не має права бути над Законом
або "в законі".
В разі мого обрання приєднаюся до законодавчих зусиль тих депутатських
груп, які будуть виступати:
За сильну державну ВЛАДУ, ЗАКОН ТА ПОРЯДОК.
За цілісність нашої держави на підставах розумного розподілу повноважень між
центром та регіонами.
За державну підтримку аграрного сектора та відродження українського села.
За відродження вітчизняної промисловості, її стабільну роботу.
За боєздатну та шановану армію.
За впевненість у завтрашньому дні в кожного громадянина України, гідні зарплати
для тих, хто чесно працює.
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За активну соціальну політику держави, спрямовану на адресну, конкретну
підтримку тих, хто потребує, захист усіх знедолених.
За правопорядок та безпеку громадян.
Я йду до Верховної Ради для того, щоб забезпечити порядок у державі,
економічне зростання, створити реальні можливості підвищення життєвого
рівня громадян України.
Для цього необхідно:
Забезпечити регулярну виплату зарплати та пенсій.
Законодавчо стримувати зростання цін на комунальні послуги.
Перейти до практики індексації пенсій, стипендій та мінімальної зарплати на рівні
не нижче за реальний прожитковий мінімум.
Розпочати структурні зміни в українській економіці.
Різко збільшити обсяги бюджетних витрат на охорону здоров’я освіту, культуру та
перспективні напрямки науки.
Провести поетапну податкову реформу.

К

Збільшити кількість високооплачуваних робочих місць.
Відмовитися від нерозумних податків, таких як 20% податок на паї селян.
У суспільстві: ЗМІЦНИТИ СОЦІАЛЬНИЙ МИР
Для цього необхідно:
Збільшити достаток пересічної людини.
Зменшити розрив у прибутках між найбагатшими та найбіднішими.
Створити передумови для різкого зниження організованої злочинності, ліквідації
дитячої безпритульності.
Забезпечити гарантії безкоштовної освіти та медицини.
Зміцнити у людей впевненість у завтрашньому дні.
Держава повинна стати реальним центром влади, працюючим
на благо кожного мешканця України.
І, головне, кожен громадянин має бути певен, що влада захистить його.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

1
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Результати роботи народних депутатів України

Кравченко Микола Васильович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 26
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма

К

Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

14

5

14,7

3

6,25

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

5

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

0

1

1

1

0

0

0

1

2

0

0

0
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Кравчук Леонід Макарович
Особові дані
Рік народження: 1934
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: економіст, викладач політичної економії
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 5
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

К
Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднана)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

3

8

0

0

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

4

за
особистою
ініціативою

2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2
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Результати роботи народних депутатів України

Круглов Микола Петрович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: помічник голови Державної
податкової адміністрації України
Обраний: в/о № 130, Миколаївська обл.
Кількість отриманих голосів: 17,8%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

К

Передвиборча програма
Автор програми не має на меті
окреслити всі складові державної політики.
Це — програма конкретної дії, в якій зроблено
акценти на тих питаннях, що будуть в центрі уваги
кандидата в разі його обрання до Верховної Ради України.
ДЕРЖАВА, ПОЛІТИКА
Політичну, економічну, соціальну стабільність в державі може забезпечити тільки
чіткий розподіл відповідальності між державою, регіоном та місцевою громадою.
Конструктивна зовнішня політика, насамперед її економічна складова, мають визна$
чати пріоритети в політиці внутрішній.
Створення конструктивної більшості у парламенті має забезпечити його
відповідальність за стан справ у суспільстві.
ЕКОНОМІКА
Законодавчо обумовити поєднання принципів вільної конкуренції з державною
підтримкою національного виробництва, засобів підвищення внутрішнього платоспро$
можного попиту з розвитком зовнішньої торгівлі.
В нашому регіоні втіленням такого поєднання має стати насамперед спеціальна еко$
номічна зона "Миколаїв", утворення якої є результатом довготривалої праці і навіть бороть$
би багатьох наших однодумців. Маємо прискорити залучення нових інвестиційних проектів
через більш ефективну діяльність як фахівців з маркетингу, банкірів, так і політиків.
Це, в свою чергу, дасть змогу розвивати галузеву науку, поліпшити підготовку молодих
фахівців, а головне — створити нові робочі місця та збільшити надходження до бюджету.
СЕЗ Миколаїв — важливий чинник поліпшення якості життя мешканців регіону.
Суднобудівна галузь є складовою не тільки машинобудування, а й морської галузі. В
нашому регіоні треба розвивати морегосподарський комплекс.
З побудовою нафтопроводу Одеса$Броди Україні потрібен власний танкерний флот,
а це — завантаження Миколаївських верфей.
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Повернути "заморожені" кошти суднобудівному заводу ім. 61$го комунара за ремонт
крейсера "Москва" та продовжити фінансування добудови крейсера" Україна", а також
завершити програму будівництва рефрижераторів.
Маючи досвід створення механізму фінансування будівництва суден, продовжу пози$
тивний процес законодавчого стимулювання замовлень від вітчизняних та іноземних
замовників.
Сприятиму створенню законодавчої бази для залучення інвестицій у транспортні мережі
України. В нашому регіоні маємо побудувати об'їзну автомагістраль включно з мостом.
Законодавчо вирішити питання використання надходжень від податку на транспортні
засоби виключно на будівництво та утримання доріг і благоустрій міст та селищ. Прийня$
ти національну програму реконструювання газотранспортної мережі України, що гаранту$
ватиме збут продукції підприємства ВО "Зоря" та завантаження підприємств України.
Енергопостачальні підприємства з місцевою громадою повинні нести відпо$
відальність за повноту та якість послуг і ціноутворення, що потребує законодавчого вре$
гулювання.
Земельна реформа в Україні потребує законодавчого врегулювання механізму по$
вернення землевласнику коштів земельного податку на відновлення родючості землі.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
Прийняти закон про повне скасування оподаткування дрібного бізнесу та низьких до$
ходів громадян.
Зниження податків на заробітну плату, на прибуток та на додану вартість — складові
виваженої податкової політики.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Створити належні умови для громадян України, незалежно від місця проживання, за$
безпечивши рівну соціальну захищеність через державний та місцевий бюджет.
Реформа пенсійної системи. Заміна субсидій та пільг на виплату реальних грошей.
Фінансову базу Закону про компенсацію втрачених заощаджень громадян може
створити закон про амністію капіталу.
Забезпечити соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, а також по$
довжити дію затвердженого указом Президента України механізму фінансування житло$
вого будівництва для військовослужбовців.
Фінансове забезпечення медичних закладів — умова збереження здоров'я нації.
Фінансування освіти — внесок в її майбутнє.
Створивши належні умови для жінки$матері, ми подолаємо безпритульність, нарко$
манію та злочинність серед неповнолітніх.
Досвід кандидата обумовлює впевненість в необхідності вирішення означених пи8
тань на законодавчому рівні.
Програма відкрита для пропозицій виборців.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

2

2,9

4

9,25

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

К
2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

3

1

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0
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Крук Юрій Борисович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$судномеханік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 140, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 48,1%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Уже 8 років я представляю інтереси своїх виборців у Верховній Раді України. Думаю$
чи про людей, котрі повірили в мене, брав активну участь у створені законодавчої бази
для економічної, соціальної та духовної сфер нашого суспільства, працював над покра$
щенням добробуту Придунайського краю.
Робота в парламенті дала мені величезний досвід вирішення різних проблем — як на
регіональному, так i на загальнодержавному рівні. Зроблено чимало, однак попереду —
ще більше завдань. I я знаю, як ix втілювати у життя. Моя передвиборна програма — це
продовження депутатської діяльності у наступні 4 роки.
I. У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА
1. Я буду підтримувати законопроекти, спрямовані на соціальний захист гро
мадян України. I тут керуюсь такими переконаннями:
Заробітна плата має постійно зростати i досягти відповідності нагальним потре$
бам людей.
Розмір пенсій має забезпечувати прожитковий мінімум, а в перспективі —
безбідне життя.
Стипендії та соціальні грошові допомоги мають відповідати реальним потребам.
Підтримка молодої ciм'ї повинна стати пріоритетом для держави.
Освіта, медицина та культура мають отримувати фінансування з держбюджету в
достатньому обсязі.
Військовослужбовці мають бути забезпечені державою так, щоб вони думали на$
самперед про захист Вітчизни.
Компенсація вкладів громадян України повинна стати ділом честі для держави.
Поняття "соціально незахищені прошарки населення" маємо викорінити з нашого
життя економічною та соціальною політикою держави.
2. Я буду ініціювати законопроекти, спрямовані на розвиток регіонів. Вважаю, що:
Повноваження органів місцевого самоврядування у вирішенні соціально$еко$
номічних проблем мають бути розширені.
Податки, зібрані на місцях, повинні насамперед поповнювати місцеві бюджети.
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Одне з найважливіших завдань — створення умов для залучення у регіони інвестицій.
Разом з розвитком економіки має розвиватися соціальна інфраструктура регіонів.
3. Я буду розробляти i просувати законопроекти, спрямовані на розвиток
транспорту, будівництва i зв'язку і суміжних з ними галузей.
II. РОБОТА В РЕГІОНІ
Проблеми i завдання, що стоять на порядку денному в нашому окрузі, стосуються як
усього регіону, так i окремих міст та сіл. Вирішувати треба i ті, й інші!
1. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ
Сприяння розвитку підприємств морської галузі регіону.
Створення сприятливих умов для збільшення обсягів транзитних вантажів, що
проходять через порти Придунав'я.
Сприяння у проектуванні та будівництві суднохідного каналу Дунай$Чорне море.
Залучення коштів на будівництво i ремонт доріг.
Сприяння у телефонізації міст та сіл.

К

Забезпечення заходів по збереженню екологічної системи Придунав'я при
вирішенні економічних та соціальних проблем.
Сприяння у забезпеченні регіону електроенергією.
Залучення коштів на продовження газифікації регіону.
Збільшення кількості робочих місць шляхом сприяння у створенні та розвитку
підприємств.
Робота у напрямку збільшення житлового фонду.
Сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу.
Робота по включенню у Податковий кодекс положення про "нульову" ставку ПДВ
для транспортних підприємств.
ІЗМАЇЛ ТА ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН
1. Забезпечення підтримки на державному рівні УДП.
2. Сприяння в реалізації проекту будівництва парогазової електростанції.
3. Залучення коштів на реставрацію будівель, що мають культурно$історичну цінність.
4. Допомога у створенні у м. Ізмаїлі містечка атракціонів для дітей.
5. Сприяння фінансуванню закінчення будівництва будинку прикордонників.
6. Надання допомоги у будівництві та ремонті шкіл в с. Ларжанці, м.Ізмаїл.
7. Сприяння у виділенні коштів на закінчення будівництва каналізації туберкульозної
лікарні.
PEHI ТА РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
1. Сприяння у вирішенні питання будівництва залізничного шляху "Рені$Дзінілор".
2. Сприяння розвитку Вільної економічної зони "Рені".
3. Сприяння у створенні міжнародної економічної зони "Рені$Джурджулешти$Галац".
4. Допомога у розвитку сільського господарства району.
5. Залучення коштів на будівництво та ремонт шкіл i будинків культури.
КІЛІЯ ТА КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН
1. Вжиття заходів щодо поліпшення якості питної води, закінчення будівництва
Кілійського групового водопроводу.
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2. Сприяння у виділенні капвкладень для проведення протихолерних заходів.
3. Забезпечення підтримки на державному рівні Кілійського ССРЗ.
4. Допомога у розвитку сільського господарства району, зокрема — щодо зрошення.
5. Сприяння реалізації програми "Вилківські кладки" й оздоровленню Білгородсько$
го каналу.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

4

23,4

3

10,5

Депутатські запити

3

К

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
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2

0

0
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0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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Круць Микола Федорович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова правління відкритого
акціонерного товариства "Івано$Франківськцемент"
Обраний: в/о № 85, Івано$Франківська обл.
Кількість отриманих голосів: 57,9%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

К
Передвиборча програма
Шановні іванофранківці!
Ми прожили з Вами 10 років в незалежній Українській державі. Мусимо констатувати
той факт, що більшу частину цього десятиліття було витрачено українцями на взаємне
поборювання, суперечки щодо того, яку державу ми будуємо, з'ясування між собою, хто
більший патріот. За цей час попри нас у напрямку Європейського співтовариства впев$
неним кроком пройшли прибалтійські країни, Польща, Чехія, Угорщина. Сьогодні люди
в цих країнах живуть заможніше, вони впевнені в завтрашньому дні, вірять у щасливе
майбутнє своїх дітей.
Час і нам змінити ситуацію у своїй державі. Сьогодні ми знову на порозі виборів, ре$
зультатом яких буде якість життя наших людей упродовж наступних чотирьох років.
Упевнений, що до українського парламенту повинні пройти українці, патріотизм яких не
в пустопорожній балаканині, а в щоденних реальних справах. Професіоналізм,
відповідальність перед людьми за свої обіцянки, прагнення чесно працювати задля сво$
го народу — все це ті якості, якими повинен володіти народний обранець.
Однак мусимо усвідомлювати, що неможливо змінити власну державу, не змінивши
своє місто. З малої батьківщини починаємось ми, з невеликої справи виростають вчин$
ки державної ваги. Від наших щоденних справ залежить, якою буде наша Україна. І чи
захочуть в ній жити наші діти?
Лише нам під силу зупинити безконечний потік українських юнаків та дівчат за кор$
дон, їхній талант, завзяття, сила повинні служити розбудові рідної держави. За ними —
майбутнє!
Початок третього тисячоліття вимагає від нас утвердитись як нація, змінити наше
життя на краще власними руками, закласти підвалини власного добробуту і щасливого
майбутнього наших дітей.
Будуймо Україну щодня!
У разі обрання мене у парламент України, зобов`язуюсь виконувати власну передви8
борчу програму, яку виношу на Ваш розгляд.
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Основна мета — добробут кожного українця (Економіка)
розвиток ефективної ринкової економіки, що сприятиме підвищенню рівня
життя людей
радикальна зміна громіздкої і заплутаної системи оподаткування
розвиток конкурентоздатної місцевої промисловості
сприяння виходу місцевих товарів на міжнародні ринки
реальний захист українського виробника
створення умов для легальної діяльності підприємців
сприяння малому та середньому бізнесу
розвиток туризму та створення нових рекреаційних зон
підвищення рівня платоспроможності населення
зменшення залежності України від зовнішніх енергоресурсів
У цьому місті житимуть наші діти (Сприяння місту)
створення законодавчої бази для розвитку місцевого самоврядування
тісна співпраця з місцевою владою для вирішення проблем міста
відстоювання інтересів міста на національному рівні
створення привабливого інвестиційного клімату в м. Івано$Франківську
Держава — для людини (Освіта, медицина, культура, наука, молодь)
збільшення витрат з бюджету на освіту, науку, культуру та охорону здоров'я
спрямування додаткових коштів на зміцнення матеріально$технічної бази
шкіл та лікарень
допомога у становленні молодіжних організацій
забезпечення доступної вищої освіти для молодих людей, в тому числі через за$
провадження системи кредитування
розширення системи кредитування будівництва житла для молоді
збільшення фінансування на підтримку творчих колективів та закладів культури
повна заборона пропаганди насильства і аморальності через засоби масової
інформації
Любити людей — це працювати для них (Соціальний захист)
безкоштовне лікування та гарантоване забезпечення медикаментами для най$
старших, наймолодших та малозабезпечених
приведення розміру пенсій у відповідність до робочого стажу та умов праці
збільшення асигнувань на адресну підтримку малозабезпечених громадян
надійний захист для громадян України за кордоном
компенсація громадянам втрачених грошових заощаджень
Об`єднаймо наші зусилля!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

2

6

18,25

Депутатські запити

7

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

К
2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

6

4

1

1

0

0

0

3

3

0

0

0

0
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Крючков Георгій Корнійович
Особові дані
Рік народження: 1929
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 14
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
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Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

20

82,25

2

4

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

20

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

3

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

7

7

2

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0
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Кузьменко Петро Павлович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: директор товариства
з обмеженою відповідальністю фірми "Шанс"
Обраний: в/о № 199, Черкаська обл.
Кількість отриманих голосів: 21,6%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

К

Передвиборча програма
I. Загальні положення
Метою мого висування кандидатом в народні депутати України є відчуття сил та
можливостей по вкладанню частки своєї праці в створення дійсно справедливого
суспільства, яке базується на загальнолюдських цінностях, побудові демократичної
правової держави, яка б давала рівні можливості для розвитку і реалізації прагнень,
здібностей та ініціативи усіх своїх громадян, забезпечувала надійні соціальні гарантії,
гідний рівень їх життя.
Усвідомлюючи те, що значна частина жителів округу знаходиться сьогодні на межі
виживання, першочерговим завданням вбачаю кропітку та сумлінну працю для
покращення життєвих умов населення та розробці і впровадженню "Програми
соціально$економічного розвитку регіону в 2002 — 2006 році", яка передбачала б
основну мету — створення нових робочих місць та боротьбу з безробіттям.
Переконаний, що найвищою цінністю на землі є Людське життя, тому зобов'язуюсь
прикласти всі свої знання, вміння, зусилля, в разі обрання мене депутатом, на благо людей.
II. Робота в інтересах виборців округу
основну увагу звернути на боротьбу з безробіттям, надавати активну допомогу у
створенні нових робочих місць, завантаженню існуючих виробничих площ
машинобудівних, переробних та інших підприємств округу, створенню нових
підприємств та виробництв;
виплати заробітної плати робітникам та селянам проводити щомісяця за рахунок
державних кредитів на заробітну плату;
вирішувати питання планування та надходження коштів державного бюджету на
потреби медицини та освіти, для забезпечення безкоштовного медичного
обслуговування та освіти, забезпечити гідну оплату праці лікарів та педагогів;
впровадити в окрузі систему цінової політики для реалізації медикаментів, ліків та
комунальних послуг, зробити ці товари доступними для незахищених верств
населення;
не допускати підвищення комунальних послуг без підвищення життєвого рівня;
протягом 4$5 років вирішити питання забезпечення міста Умані якісною питною
водою;
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протягом 4$х років вирішити питання газифікації сіл округу;
протягом 3$х років забезпечити державним житлом офіцерів ЗС України,
працівників міліції, офіцерів запасу;
проаналізувати структуру неповернутих вкладів, вимагати повернути
заощадження малозахищеним верствам населення;
боротися за вирішення питання встановлення мінімальних пенсій та заробітних
плат, допомог по безробіттю не нижче мінімального прожиткового рівня;
змусити, законними методами, переукласти договори між селянами$власниками
земельних паїв та підприємствами$орендаторами в питанні встановлення оплати
за користування паєм в розмірі не менше 12% від валового збору урожаю;
виступати представником інтересів громадян та підприємств округу в державних
установах, міністерствах, відомствах, для захисту їхніх особистих інтересів;
регулярно проводити зустрічі з жителями округу.
III. Робота на державному рівні
Десятирічне реформування економічної, політичної та соціальної сфери країни не
дає бажаних результатів, недопустимо низьким залишається рівень життя населення,
смертність прийняла загрозливий для нації характер, державу залишають тисячі мо$
лодих працездатних талановитих людей, втрачається обороноздатність, науковий та
промисловий потенціал. Тільки термінова та ефективна праця наступної Верховної
Ради разом з виконавчою владою здатна зупинити цей процес. Перспективи України
бачу в наступному:
3.1. Економічна політика
Економіка країни повинна бути тільки соціально орієнтована.
а) для виходу України з економічної кризи необхідно реально захистити та стиму$
лювати вітчизняного промислового товаровиробника шляхом зменшення всіх видів
податків:
сума всіх податків для виробника — 22%, іншим — 33%;
сума податків на заробітну плату — 20%.
б) малі підприємства та підприємці оплачують патент;
в) товари, вироблені за межами України, обкладаються високим ввізним митом;
г) стимулювати шляхом введення ввізного мита та одночасно податковими і кредит$
ними пільгами виробництво товарів промислового призначення на території України з
іноземних комплектуючих (паралельно налагоджується власне виробництво);
д) стимулювати ввіз сировини, яка відсутня на Україні або її недостатньо, шляхом по$
вної відміни мита;
е) суттєво зменшити або повністю відмінити ПДВ, замінивши його податком з
продажу.
3.2. Соціальна політика
а) забезпечити вільний розвиток людини, на основі зміцнення кожної, окремо взятої
сім’ї. Міцна, дружна сім'я — гарант міцної, сильної держави. Всі сили держави — гроші,
закони, ідеї — на зміцнення сім'ї;
б) повернути престиж професії військовослужбовця та міліціонера, покращити умови
служби солдатів та офіцерів;
в) повести дійсну, а не умовну, боротьбу із злочинністю, корупцією та бандитизмом,
реально задіяти весь наявний потенціал МВС, забезпечивши їм соціальні та правові га$
рантії, створити людям можливість спокійного життя;
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г) лояльно відноситися до релігії, сприяти зміцненню релігійних громад і перетворен$
ню їх в центри духовної культури.
3.3. Молодіжна політика:
а) відновити роботу спортивних клубів, гуртків та секцій за рахунок організації
благодійних центрів та передбачених бюджетних коштів, які відвернуть молодь від
наркотиків, вулиць, криміналу;
б) боротися з наркоманією, розтлінням та бездуховністю;
в) покращити умови життя в гуртожитках, підвищити стипендії.
3.4. Політична система:
а) Україна – незалежна, демократична, європейська держава, співпрацює з країнами
світу на взаємовигідних засадах;
б) в Україні функціонує багатопартійна система, всі партії діють на зміцнення
держави;
в) Конституція України – Основний Закон, який виконується всіма, без виключення.

К
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

5,75

Депутатські запити

8

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0
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Кузьмук Олександр Іванович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: з'єднання та об'єднання збройних сил
Попереднє місце роботи: в розпорядженні Президента
України (в кадрах Міністерства оборони України)
Обраний: в/о № 129, Миколаївська обл.
Кількість отриманих голосів: 22,9%
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Нашій Батьківщині — незалежній Україні — 10 років. Десять років ми живемо у мирі та
спокої, дружбі та злагоді. І десять років ми живемо надією на покращення нашого життя
— матеріального добробуту кожного з нас, економічного зростання країни. Десять років
ми з вами наполегливо працюємо, щоб надії наші стали реальністю. Щоб діти наші не
відчули на собі ні наслідків перебудови, розчарування від невдалого керівництва,
зневіри у майбутньому.
Ми з вами зуміли за ці роки зробити головне — вирвати державу із трясовини сис$
темної економічної кризи, переломити ситуацію на краще. В цьому є заслуга кожного з
нас. В цьому є і мій особистий вклад. І цей час я витратив недаремно. Але я знаю, що мо$
жу зробити значно більше. І знаю, як це можна зробити. Але зробити я це зможу тільки
за народної підтримки.
Я буду боротися за:
економічне зростання держави — єдиний шлях розквіту життя громадян України;
підтримку селянина — невтомного трудівника, який може забезпечити потреби не
тільки України, а й зарубіжжя;
підтримку вітчизняного товаровиробника, сприяння його виходу на світовий еко$
номічний ринок;
вдосконалення законодавчої бази, в першу чергу, щодо оподаткування
підприємств та громадян;
введення системи медичного страхування, розробку державної системи медичної
захищеності пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей$сиріт;
пріоритетне наповнення соціальних статей бюджету;
встановлення пенсій громадянам відповідно до їх вкладу, але на рівні не нижче
прожиткового мінімуму;
надання багатодітним та малозабезпеченим сім'ям повноцінної державної
допомоги;
активний розвиток малого підприємництва, створення сильного середнього класу
в державі;
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повернення громадянам заощаджень Ощадбанку СРСР; оплату комунальних по$
слуг пенсіонерам за рахунок цих коштів;
звітування керівників всіх рівнів про розподіл бюджету, використання коштів. Про$
стий громадянин — платник податків має знати, як і на що витрачаються кошти;
розвиток вітчизняної фармацевтичної промисловості — ліки мають бути доступни$
ми всім категоріям громадян;
пріоритетний розвиток та зростання ролі регіонів України;
розробку державної програми розвитку вітчизняного кораблебудування; повер$
нення Миколаєву високого звання столиці кораблебудування України;
викоренення злочинності, корупції та казнокрадства;
реформування Збройних сил України, скорочення терміну служби до 12 місяців;
технічне переоснащення армії, забезпечення її технікою вітчизняного вироб$
ництва;
створення професійної армії, надання військовослужбовцям високого соціального
статусу.

К
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

3

10,8

0

0

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

3
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за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

3

Кукоба Анатолій Тихонович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: міський голова м. Полтави
Обраний: в/о № 145, Полтавська обл.
Кількість отриманих голосів: 45,5%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Моя програма проста і зрозуміла кожному, хто любить нашу Полтаву. Уся моя програ$
ма, як і все моє життя, зводиться до одного — якнайбільше зробити для рідного міста,
для кожного з вас.
Хто, як не той, що багато років працює на посаді міського голови, краще знає проб$
леми людей? Хто краще знає, де і що треба збудувати, відновити, полагодити? Ясна річ,
для вирішення будь$яких питань потрібні кошти. Але місцеві бюджети, всупереч Консти$
туції України, продовжують формуватися за залишковим принципом.
Полтавці — народ працелюбний. МИ добре працюємо і справно платимо податки. Та
тільки от з однієї гривні, сплачених у місті податків, Полтаві повертається мізерна част$
ка — всього 8 копійок.
Аби потреби Полтави і полтавців враховувалися повною мірою, необхідні законом
підкріплені повноваження. Їх надає мандат народного депутата України.
Мій обов'язок — домогтися того, щоб місту залишалося хоча б 40 копійок з кожної
гривні, яку заробляєте і віддаєте в скарбницю Ви, шановні земляки. І я цього доб'юся!
Упевнений: разом ми зможемо домогтися збільшення бюджету Полтави. Вважаю —
гроші, які заробляють полтавці, сплачені ними податки, повинні працювати на моїх зем$
ляків. Для цього я йду у Верховну Раду.
Основними пріоритетами у моїй діяльності завжди були, є і будуть:
посилення соціального захисту населення, надання пільг, конкретної адресної до$
помоги ветеранам, інвалідам, багатодітним сім'ям, чорнобильцям, воїнам$інтер$
націоналістам, іншим малозахищеним громадянам. Для цього буду невідкладно
ініціювати у парламенті прийняття відповідних актів законодавства;
збільшення розмірів пенсій до мінімального прожиткового мінімуму, своєчасна й
повна їх виплата, реалізація в повному обсязі міської комплексної програми "Пол$
тавська родина";
створення нових робочих місць, насамперед, для молоді, жінок, осіб протягом
2002$2004 років вдвічі;
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забезпечення безкоштовної освіти, сприяння розвитку діючих і створенню нових
навчальних закладів, які готуватимуть для міста фахівців усіх спеціальностей,
підвищення соціального статусу науковців, викладачів, вчителів, реалізація про$
грами "Рік школи. Рік учителя";
забезпечення якісно нового рівня медичного обслуговування, завершення
будівництва у Полтаві сучасного діагностичного центру, розробка і реалізація про$
грами розвитку медицини в м.Полтаві;
створення умов для динамічного розвитку економіки, розробка і прийняття за$
конів, які б стимулювали вітчизняне виробництво;
вдосконалення податкового законодавства і зменшення податкового тиску на
вітчизняного товаровиробника;
прийняття законів, спрямованих на підтримку малого і середнього бізнесу, розви$
ток підприємницької діяльності;
здійснення сильної державної молодіжної політики, створення умов для реалізації
молоддю свого інтелектуального й духовного потенціалу, для її змістовного
дозвілля. Справа моєї честі — завершення реконструкції кінотеатру "Полтава" у
кіноконцертний зал;

К

законодавче закріплення та збільшення обсягів інвестування будівництва об'єктів
соціальної сфери і житла, здійснення програм "Житло — військовим" та "Житло —
полтавцям". Реалізація програм "Моя вулиця, мій двір";
захист конституційних прав і свобод громадян, їх житла, здоров'я, честі й гідності,
боротьба зі злочинністю, корупцією, хабарництвом, наркоманією;
збереження й примноження багатовікових надбань українського народу, втілення
в життя Програми відродження Полтави як історичного й культурного центру.
Полтава — це скарбниця духовності й культури нації, серце України. Ми з Вами
зробимо місто ще більш красивим, ошатним й доглянутим.
Я, корінний полтавець, ніколи не ставив особисті інтереси над інтересами своїх
земляків, що потребують підтримки і допомоги, завжди виконував те, що обіцяю.
Полтавці це добре знають.
Мій головний життєвий принцип — це народ для влади, а влада для народу. У
Верховній Раді я буду домагатися того, щоб депутати, замість безкінечних політичних
дебатів почали, нарешті, працювати над вирішенням проблем українського народу.
Благополуччя, достаток, гідне життя — усе це починається з малого, з наведення
елементарного порядку, насамперед, в органах влади.
Упевнений, якщо є порядок у владі — є порядок у країні. У нашому місті порядок
є, про це знають усі.
Переконаний — благополуччя починається з порядку!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

3,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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Кульчинський Микола Георгійович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 73
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

К

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

1

2,5

8

17,5

Депутатські запити

14

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

6

2

1

2

2

2

0

1

2

2

4

0

0

0
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Курас Іван Федорович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії
Попереднє місце роботи: віце$президент Національної
академії наук України, директор Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень
Національної академії наук України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 19
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"
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Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

3

7

0

0

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

3

за
особистою
ініціативою

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2
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Кухарчук Микола Андрійович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, політолог, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 53
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів
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Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

0

0,9

2

26,75

Депутатські запити

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1
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Ландик Валентин Іванович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: президент
акціонерного товариства "НОРД", закритого
акціонерного товариства "Група Норд", м. Донецьк
Обраний: в/о № 44, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 46,6%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Я — українець. Народився і виріс на Донеччині. Знаю, як живуть наші люди.
Сьогодні навіть той, хто ще рік$два тому мав надію на зупинку кризи, — розчарувався.
Більшість молоді не бачить для себе перспективи та освоює жорстокі закони стихійного
ринку. Все це турбує мене.
Нам жити тут, на цій землі. Переконаний, що прийде час і Україна дійсно буде
центром Європи.
Основа моєї передвиборної програми:
Підтримка українського виробника товарів та послуг у всіх регіонах держави.
"Сильні регіони — міцна держава!"
Я виступаю за:
Захист вітчизняного товаровиробника.
Підтримуючи свого товаровиробника, сприяєш:
Створенню нових робочих місць, захисту населення від безробіття.
Постійному зростанню виробництва та заробітної плати.
Поповненню Пенсійного фонду.
Поповненню бюджетного фонду для виплати заробітної плати працівникам
медицини, освіти.
Розвитку страхової медицини при державній підтримці безкоштовного медичного
обслуговування дітей, малозабезпечених громадян.
Єдину Україну!
Консолідацію конструктивних сил в суспільстві, створення у парламенті
"більшості", об’єднуючої сили. Своїми зусиллями помножити міць країни та ство$
рити нову історію України.
"Донецька область — 2010" — програму соціально$економічного розвитку регіону.
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Результати роботи народних депутатів України
Інтереси регіонів — інтереси всієї України: формування бюджету знизу вверх, щоб
не менш 60 відсотків зібраних у даному регіоні коштів залишалось на місцях для
розвитку економіки регіонів.
Податковий кодекс, що передбачає повну відміну оподаткування громадян, які ма$
ють низькі доходи, зниження ставок податку на прибуток та податок на додаткову
вартість, зниження податку на заробітну плату з метою підвищення рівня життя на$
селення.
"Українське вугілля" — державну програму відродження вугільної промисловості.
Юному, молодому поколінню — доступну освіту, роботу за спеціальністю,
збільшення обсягів державних кредитів для молоді на навчання та будівництво
житла.
Усі гілки влади повинні бути підсилені. Забезпечення законодавчого розмежуван$
ня функцій та відповідальності регіональної та центральної влади.
Комплекс заходів державного фінансування правоохоронних органів для посилен$
ня боротьби з мафією та корупцією.
Рівноправне використання громадянами тих мов, котрі одержали поширення та
затвердились у регіонах у ході історичного розвитку.

Л

Армію як гарант безпеки. Утримання армії на контрактній основі та соціальну захи$
щеність військовослужбовців.
Історію розвитку народів — в основу вибору пріоритетів у зовнішній політиці та ви$
ховання підростаючого покоління. Ратифікація Договору про створення еко$
номічного союзу. Угоди про створення зони вільної торгівлі.
Спрямування всіх коштів від приватизації на повернення вкладів населенню в
Ощадбанку та підвищення пенсій.
У майбутньому — повна впевненість! Соціальні гарантії всім верствам населення,
підтримку молодим та багатодітним родинам, підняття соціального статусу жінки в
суспільстві, гідна повага до пенсіонерів, ветеранів.
Я вірю у свідомість і мудрість українського народу!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

0

0
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Депутатські запити

0

Лапін Євген Васильович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова правління, генеральний директор
відкритого акціонерного товариства "Сумихімпром"
Обраний: в/о № 158, Сумська обл.
Кількість отриманих голосів: 21,8%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма

Л
Не людина для держави,
а держава для людини.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Будь$яка передвиборна програма — це перш за все слова. Від них часто залежить
ваш вибір. Але можна написати багато красивих слів та обіцянок, а потім, перемігши на
виборах, забути про них. Я не хочу говорити вам красивих слів і давати нереальних
обіцянок. Я прагну просто робити свою справу. І ставлю собі за мету, щоб кожний із вас
мав можливість чесно робити свою справу і отримувати за неї достойну зарплату. Щоб
ми разом жили в багатій країні, щоб наші діти мали щасливе майбутнє, а наші батьки —
забезпечену старість.
Моя мета — побудувати країну, якою ми зможемо по праву пишатися.
Основними напрямками своєї діяльності я вважаю:
ЄДНІСТЬ У ДЕРЖАВІ
Становлення України як правової держави.
Всебічне сприяння реалізації конституційних прав громадян.
Повага до різних світоглядних і релігійних переконань.
Налагодження постійно діючого діалогу між владою і суспільством.
Залучення громадян до активної участі у житті держави.
Сила держави — у єдності
ЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА
Цивілізована модель справедливих економічних відносин.
Розвиток державної та приватної власності.
Створення належних умов для інвестицій.
Створення сприятливих умов для розвитку промисловості і сільського господарства.
Сприяння зміцненню зв’язків з Росією та іншими країнами світу.
Стабільна економіка — стабільне життя
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ДОБРОБУТ ЛЮДЕЙ
Турбота про добробут кожної людини і кожної родини.
Створення гідних умов для становлення підростаючого покоління.
Удосконалення системи освіти і культури.
Надійна система соціального захисту.
Належне пенсійне і медичне забезпечення.
Створення нових робочих місць.
Подолання фінансової кризи у медицині і сфері соціального забезпечення.
Заможна держава — це перш за все забезпечені люди
ВІДРОДЖЕННЯ СУМЩИНИ
Утвердження Сумщини як потужного промислового і аграрного регіону.
Сприяння виробникам регіону.
Підтримка малого та середнього бізнесу.
Підвищення життєвого рівня пенсіонерів.
Охорона здоров’я жителів Сумщини.

Л

Регіони — це насамперед люди, а не адміністративна одиниця
Людина тільки тоді впевнена в майбутньому, коли вона сама його створює.
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Депутатські запити

0

Ларін Сергій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 42
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Л
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з місця
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результативності
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0

0
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0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Лебедівський Валерій Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: магістр державного управління, економіст
Попереднє місце роботи: перший заступник начальника
Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та
інвестицій Київської міської державної адміністрації
Обраний: в/о № 221, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 16,3%
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма

Л

Наша програма є результатом узгодження платформ усіх політичних сил, що входять
до блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". Ми відкинули все, що роз'єднувало прихиль$
ників національно$демократичних, християнсько$демократичних, ліберальних та
соціально$демократичних цінностей. Реалізація програми буде спрямована на
закріплення позитивних успіхів, досягнутих Урядом Віктора Ющенка у реформу$
ванні економіки та суспільства, в першу чергу, у соціальній сфері.
Наші наміри — щирі, спроможність їх реалізувати підтверджується досвідом рішучих та
послідовних кроків Уряду Віктора Ющенка, який продемонстрував українському народові,
що державна політика може бути моральною та професійною, що в Україні може бути
патріотична влада, яка діє в інтересах народу і слова якої не розходяться з ділом.
Наші цінності — заможна Україна гідних людей та рівних можливостей.
Добробут кожного українця для нас є запорукою процвітання держави. Найвищою
цінністю є людина.
Наша основна мета — забезпечити умови для її самореалізації як:
Особистості
Господаря
Громадянина
Реалізація нашої програми покликана повернути кожному українцеві гідність і впев
неність у завтрашньому дні.
Сьогоднішня ситуація вимагає від нас впровадження системи рішучих та кардиналь$
них заходів щодо наведення порядку в економіці України.
1. Запровадження чесних та прозорих правил в економіці України
Для цього ми:
відмінимо переваги та пільги окремим підприємствам;
створимо передумови для легалізації українського капіталу некримінального похо$
дження;
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запровадимо ефективний механізм управління з метою запобігання розкраданню
та штучному банкрутству державних підприємств.
2. Забезпечення повної свободи та активного сприяння з боку держави роз
витку підприємницької ініціативи громадян України
Для цього ми:
запровадимо просту й зрозумілу для підприємців систему спрощеного оподат$
кування;
запровадимо чіткі, а головне — стабільні правила оподаткування для середнього
та великого бізнесу;
створимо дієву систему залучення інвестицій в економіку.
3. Формування стабільної бюджетної системи України
Для цього ми:
створимо механізм громадського контролю за формуванням та використанням
державного та місцевого бюджетів;
забезпечимо бюджетну самостійність місцевого самоврядування.
4. Перетворення України на провідного світового виробника сільськогоспо
дарської продукції
Для цього ми:
забезпечимо ефективну систему державної підтримки аграрного сектора.
5. Запровадження ефективної соціальної політики
Для цього ми:
усунемо основну причину бідності — низький рівень оплати праці, пенсійного та
інших видів соціального забезпечення;
створимо дієвий механізм погашення боргу вкладникам колишнього Ощадбанку;
створимо дієву систему захисту материнства та дитинства, забезпеченої старості;
підвищимо соціальний статус працівників освіти, науки та охорони здоров'я;
забезпечимо належну якість і доступність медичного обслуговування.
Я твердо впевнений, що завдання, які стоять сьогодні перед Україною, можуть бути
вирішені за наявності політичної волі у тих, хто буде обраний до Верховної Ради України.
Пам'ятайте, що це уряд Віктора Ющенка розпочав зміни на краще:
виплатів заборгованості по зарплатах, пенсіях і стипендіях;
уперше відбулось зростання економіки та виробництва.
Ви бачили, що йому не дозволили працювати, бо це заважало збагаченню олігархів.
Ви вірите, що є люди, які можуть покращити Ваше життя?
Ви впевнені, що це зробить блок Віктора Ющенка "Наша Україна"?
Ви праві!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

19

1

6,7

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

4

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

Л

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Левцун Володимир Іванович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Українська соціал$демократична
партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 17
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма

Л

Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

2
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Результати роботи народних депутатів України

Лелюк Олексій Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1969
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: голова правління
відкритого акціонерного
товариства "Полтавагаз"
Обраний: в/о № 151, Полтавська обл.
Комітет: не входить до складу комітетів
Фракція: фракція "Регіони України"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року

Л

Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

0

Лещенко Володимир Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$гідротехнік, політолог
Попереднє місце роботи: консультант фракції Комуністичної
партії України у Верховній Раді України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 27
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма

Л

Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

38

31

100,9

1

3,25

Депутатські запити

27

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

31

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

2

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

5

10

за
дорученням
фракції

9

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Лєщинський Олександр Олегович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електромеханік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 58, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 42,9%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма

Л

Ми живемо в складний час змін. Але життя не стоїть на місці. Багато проблем, які бу$
ли актуальними кілька років тому, відходять у минуле. А разом з ними відходять відчут$
тя невпевненості, нестабільності, іноді навіть безвихідності, яких зазнав в минулі роки
майже кожен з нас. Дійсно, не так швидко, як хотілося б, але наша країна все ж вихо$
дить з кризи. Україна сьогодні — самостійна держава з економікою, яка вже одужує. І
якщо десять років тому ми обирали свій шлях розвитку, то тепер треба впевнено ним
йти, доброчесно та старанно працювати. Працювати заради добробуту наших дітей та
нашої країни.
Я вірю в нашу країну, я вірю в себе, я вірю в вас. І кожен день я намагаюсь доводити
це своїми справами. Тому що тільки у справах, а не у словах, виявляється справжнє
ставлення до людей.
У СПРАВАХ — СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ !
Як депутат по одномандатному округу вважаю за необхідне:
добитися виділення для потреб округу додаткових коштів з обласного бюджету з
метою:
$ відновлення комунального господарства, вирішення проблем газифікації, ка$
налізації, тепло$ та водопостачання, вивозу сміття, припинення відключень електроенергії
$ підтримки та розвитку системи освіти
запобігання розпаду системи охорони здоров'я
прискорити ліквідацію заборгованості по зарплаті робітникам підприємств округу
розвинути систему перекваліфікації фахівців, створити нові робочі місця на
підприємствах промисловості та в сфері послуг округа
не припустити закриття Слов'янської ТЕС і добитися здійснення плану її рекон$
струкції
збільшити розміри соціальної допомоги громадським організаціям, що об'єднують
соціально незахищених громадян
В економічній сфері:
виключити двозначність у формулюваннях законів, що приймаються, бо це дозво$
ляє чиновникам трактувати їх зміст у своїх інтересах
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зробити простим та зрозумілим оподаткування
забезпечити законодавчий захист малого те середнього підприємництва як дже$
рела доходу значної частини населення
активно проводити реформи в сільському
сільгосппідприємств і фермерських господарств

господарстві

по

розвитку

створити ефективну систему справедливої оплати селянам за користування їх зе$
мельними паями і ділянками
посилити екологічний контроль у виробничих процесах, стимулювати розвиток
екологічно чистих технологій, не допускати ввезення в Україну харчових продуктів,
заборонених до вживання у розвинених європейських країнах
зміцнювати усталені та розвивати нові економічні зв'язки України з зарубіжними
партнерами, передусім з Росією
розглядати економічний розвиток Донбаса і підвищення рівня життя в Донецькій
області як пріоритетний напрямок моєї депутатської діяльності
У соціальній сфері:
добитися права громадян на можливість використання заморожених внесків для
погашення заборгованостей по комунальних платежах
створити і ввести в дію закон про справедливе пенсійне забезпечення громадян
України, в тому числі підприємців, що сплачують єдиний податок
законодавчо забезпечити реальне фінансування і підтримку програм захисту ма$
теринства та дитинства
зробити гнучкою та доступною систему довгострокового державного кредитуван$
ня навчання молоді у вищих навчальних закладах
підтримувати бюджетне фінансування і приватні капіталовкладення в перспективні
наукові дослідження, сприяти розвиткові вітчизняних наукомістких технологій
зберігати та поглиблювати традиції інтернаціоналізму та віротерпимості, сприяти
розвиткові культурного та духовного життя суспільства.
Шановні виборці!
Я послідовна людина і моє рішення висуватися кандидатом в народні депутати Ук$
раїни на наступний строк йде від твердого переконання в тому, що основи гідного життя
громадян України — це:
СТАБІЛЬНА ЕКОНОМІКА, СПРАВЕДЛИВІ ЗАКОНИ,
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. У СПРАВАХ — СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

0

0

Депутатські запити

0
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Л

Результати роботи народних депутатів України

Литвин Вадим Валентинович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електромеханік, економіст
Попереднє місце роботи: головний консультант секретаріату
Комітету Верховної Ради України з питань паливно$
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 52
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

5

23

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

Л

2

3

0

2

3

0

0

0

0

4

0

2

0

0
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Литвин Володимир Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: історик
Попереднє місце роботи: Глава Адміністрації Президента України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 1
Комітет: не входить до складу комітетів
Посада: Голова Верховної Ради України
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма

Л

Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0
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Результати роботи народних депутатів України

Лісін Микола Павлович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: президент ТОВ "ІНФОКС"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний
округ, Соціал$демократична партія
України (об'єднана), порядковий номер у списку 20
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма

Л

Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

3

9,75

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0
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Лобода Михайло Васильович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: лікар
Попереднє місце роботи: голова правління закритого
акціонерного товариства "Укрпрофоздоровниця"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 30
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма

Л

Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

3

10,75

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

2

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Лукашук Олег Григорович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: заступник директора виробничо$
комерційного приватного підприємства "Явір$Транс"
Обраний: в/о № 188, Хмельницька обл.
Кількість отриманих голосів: 13,2%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма

Л
Мій життєвий принцип:

Реальні цілі — конкретні справи;
служити народу України, захищати національні інтереси, забезпечити щасливе ма$
теринство, дитинство та гідну старість, особисто допомагати нужденним;
не обіцяти, а робити все з Божого благословення щиро, від чистого серця, заради
людей.
Моя головна мета:
розробка таких законів, які б сприяли покращенню соціально8економічної ситу8
ації в державі.
Я виступаю:
за побудову цивілізованої держави, розвиток якої базується на засадах високої мо$
ралі, законності, правопорядку, справедливості, захисту інтересів кожної людини;
за розвиток національної економіки шляхом продуманого економічного реформу$
вання, створення додаткових робочих місць;
за соціально$економічну розбудову українського села — основи нашого добробу$
ту і духовності;
за істотне поліпшення екологічної ситуації в державі;
за справедливий розподіл доходів, доступи до влади, забезпечення безкоштовно$
го лікування, навчання;
за матеріальну підтримку інвалідів, пенсіонерів та малозабезпечених;
за постійну співпрацю з усіма релігійними конфесіями, за конструктивну співпра$
цю з національними меншинами.
Буду добиватися, щоб конституційні права і свободи були реально забезпечені!
Для досягнення моєї мети я пропоную:
працездатним — роботу і гідну зарплату, знедоленим — захист. Втілити у життя ло$
зунг : "Все краще — дітям!"
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сприяти розробці і прийняттю законів, які б покращили інвестиційний клімат в
Україні;
всебічно сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, як основи економічного
зростання держави, диференційоване оподаткування, довгострокове кредитуван$
ня. Як підприємець$виробничник, я це все пережив і знаю, як важко без державної
підтримки встати на ноги;
забезпечити фінансову підтримку української культури; зробити українську кни$
гу, газету та журнали дешевими та доступними через зниження ставок оподат$
кування;
захистити інформаційний простір від пропаганди насильства, алкоголізму та нар$
команії;
вирішувати проблему єдності поколінь, поваги до батьків, історії і культури рідного
народу;
забезпечити гарантоване працевлаштування молоді, надання довгострокових
кредитів на навчання і придбання житла;
забезпечити прозорість діяльності всіх органів влади і їх звітність, особливо у роз$
поділі бюджетних коштів;
повернення заморожених вкладів Ощадбанку, трастових та страхових компаній;
захист конституційних прав людини, недоторканність особистості, приватної влас$
ності, честі і гідності, захист від свавілля влади;
лікарям, вчителям, працівникам науки і культури забезпечити відповідну заробітну
плату, яка б дозволяла утримувати сім'ю, гарантувала б соціальний захист;
військовослужбовцям та правоохоронцям — втілення у життя державної програми
забезпечення житлом;
створити екологічно безпечне виробництво, боротися за чистоту довкілля;
комунальні послуги повинні бути дійсно послугами, а не фінансовим тягарем для
сімейного бюджету;
законодавчо забезпечити можливість відкликання народного депутата при умові
невиконання ними своїх зобов'язань, здійснення ним протизаконних дій.
Сприятиму вирішенню нагальних проблем міста Хмельницького.
1. Продовженню тролейбусної лінії по вулиці Львівське шосе, Озерна і Дубово.
2. Розвиток інфраструктури мікрорайонів міста.
3. Побудові резервної сітки постачання якісної питної води жителям міста.
4. Побудувати транспортну розв’язку в районах речового ринку по Львівському шосе.
5. Створити безкоштовні центри дозвілля молоді за рахунок бюджетного фінан$
сування.
6. Відродження масового фізкультурного руху і розвитку українського спорту.
Шановні виборці!
Всі ВАШІ помисли, побажання, пропозиції — це суттєве доповнення до моєї
передвиборчої програми, яку Я готовий реалізувати разом з ВАМИ!
Тож спільно оберемо краще життя!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

3

10,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

3

за висновком

у співавторстві

Л

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

2

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0
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Лук'яненко Левко Григорович
Особові дані
Рік народження: 1927
Партійність (на момент виборів): Українська Республіканська партія
Освіта: вища
Спеціальність: правознавство
Попереднє місце роботи: пенсіонер
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 5
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

3

11,7

0

0

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

3

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

3
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Результати роботи народних депутатів України

Луценко Юрій Віталійович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер електронної техніки
Попереднє місце роботи: помічник$консультант народного
депутата України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 3
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово$
комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

36

12

50,3

3

27

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

12

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

0

2

за
дорученням
фракції

5

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

434

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

Л

1

2

0

0

3

0

0

0

0

2

1

1

1

1
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Льовін Анатолій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: льотчик$інженер
Попереднє місце роботи: президент концерну "Титан"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 18
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово$
комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Л

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

6

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Мазуренко Володимир Іванович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): політична партія "Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 142, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,7%
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма

М

Подальша розбудова нашої держави, зміцнення її економіки в процесі подолання
багаторічної економічної кризи заради забезпечення благополуччя України та кожного
громадянина зокрема — мета моєї діяльності як депутата.
Чотири роки я працював у парламенті на посаді секретаря Комітету з питань законо$
давчого забезпечення правоохоронних органів. За цей час вдалося розглянути понад
три тисячі законопроектів, добитися прийняття більше тисячі законів. Але держава за$
надто складний механізм, щоб позитивні зміни були б помітні відразу.
Тож і надалі нас чекає нелегкий шлях творення себе і країни, творення такої держа$
ви, в якій можна жити з гідністю. Вважаю, що головними пріоритетами в роботі депута$
та мають бути:
1. Подолання кризової ситуації в економіці шляхом творення сприятливого інвес$
тиційного клімату, насамперед для вітчизняного виробника, завдяки чому можна подо$
лати таке соціальне лихо, як безробіття.
2. Створення умов для розвитку економічного співробітництва між Росією та Ук$
раїною шляхом запровадження митного союзу.
3. Повернення вкладів населенню та допомога малозабезпеченим громадянам
України.
4. Підвищення мінімальної заробітної платні та пенсії до рівня прожиткового мінімуму.
5. Подальша робота над удосконаленням та реалізацією основних положень Земель$
ного кодексу.
6. Заборона на невмотивоване підвищення цін на комунальні послуги, найперше —
цін за електроенергію.
7. Молодь — це майбутнє нашої держави. Створення найкращих умов для саморе$
алізації юнацтва — комплексне завдання, вирішення якого потребує як законодавчих
ініціатив, так і конкретної праці на місцях.
Верховна Рада за останні чотири роки прийняла декілька життєво важливих для дер$
жави кодексів. Та це — лише початок великої законодавчої роботи. Вважаю, що саме
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професійні законотворці, люди, які не потребуватимуть адаптаційного періоду для
оволодіння навичками депутатської діяльності, стануть здоровою основою нового
парламенту і зможуть продовжити справу розбудови держави. Законотворча
діяльність парламенту повинна бути спрямованою на створення багатоукладної еко$
номіки, забезпечення рівних прав для усіх форм власності.
Обіцяю, що у разі повторного обрання мене до парламенту, докладу усіх зусиль для
того, щоби Україна стала багатшою, а її громадяни — заможнішими.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

0

0

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року

М
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Результати роботи народних депутатів України

Майко Віталій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1936
Партійність (на момент виборів): Партія промисловців
і підприємців України
Освіта: вища
Спеціальність: фізик
Попереднє місце роботи: генеральний директор Київського
державного заводу "Буревісник"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 23
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

М
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

7

20,55

5

13,25

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

3

0

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

0

3

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0
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Майстришин Володимир Якович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електрик
Попереднє місце роботи: директор малого підприємства "Техногаз"
Обраний: в/о № 14, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 37,8%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
1. Впевнений:
З того часу як наша Україна отримала незалежність, кожний з нас, громадянин нашої
країни, отримав можливість реально діяти — для мене це означає велику соціальну
відповідальність перед собою і людьми. Мій принцип: не обіцяю — роблю!
За роки незалежності уряд Віктора Ющенка вперше погасив заборгованість по за$
робітній платні та пенсіях та забезпечив реальне економічне зростання. Сьогодні Ви$
борчий блок Віктора Ющенка "Наша Україна" пропонує програму дій, яку я цілком
підтримую і маю можливість працювати як член великої команди Ющенка над реальни$
ми справами на користь нашій Україні.
Зроблено:
Більше 10$ти років займаюсь виробництвом. Створив і очолюю групу компаній "Техно$
газ", де працюють більше як 140 працівників, які вчасно отримують гідну заробітну платню.
2. Впевнений:
Держава без власної промисловості не може бути незалежною. Повинні створюва$
тись можливості для внутрішніх інвестицій. Пріоритетний напрямок — енергозберігаючі
технології.
Зроблено:
В м. Жмеринці компанією "Техногаз" збудована АГНКС (автомобільна газонаповню$
вальна компресорна станція) для заправки автомобільного транспорту природним га$
зом. Ця заправка забезпечує вже сьогодні Жмеринський, Барський та Шаргородський
райони екологічно чистим та дешевим пальним для автобусів та автомобілів. Сума інве$
стицій сягає понад 2 мільйони гривень.
В м. Вінниця здійснено реконструкцію кисневого виробництва, направлену на енер$
гозбереження. Вже чотири роки промисловість, сільське господарство та майже всі
лікарні Вінницької області одержують дешевий кисень і азот нашого виробництва.
3. Впевнений:
Людина — найвища соціальна цінність суспільства. Вона має право на власні, зароб$
лені гроші одержувати якісні товари.
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Результати роботи народних депутатів України
Монополія районних газових господарств по поставках скрапленого газу в балонах
не залишає людям вибору.
Зроблено:
"Техногаз" проводить відновлення роботи пунктів обміну балонів скрапленого газу в
кожному селі Вінницької області. Для запобігання зловживанням з приводу кількості та
якості газу проводиться пломбування балонів. Гарантія якості і кількості для споживачів
— основа діяльності компанії "Техногаз".
4. Впевнений:
Необхідно розробляти прозоре податкове законодавство, спрямоване на розвиток
підприємництва та створення робочих місць, обережно ставитись до податкових пільг.
Податки — це соціальний захист населення. Сплата податків повинна бути нормою
для всіх.
Зроблено:
З 2000 року група компаній "Техногаз" сплатила до бюджету 1 300 000 гривень по$
датків та надала благодійну допомогу на суму більше 50 000 гривень.
5. Впевнений:
Моральність — запорука суспільного та особистого процвітання.

М

Зроблено:
За весь період трудової і суспільної діяльності я сповідував і буду сповідувати основні
життєві принципи: МОРАЛЬНІСТЬ, ЛЮДЯНІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Разом з Виборчим блоком Віктора Ющенка "Наша Україна" буде зроблено:
буде сформовано моральну та ефективну владу на усіх рівнях;
буде поставлено жорстокий заслін корупції;
завдяки законам, що їх буде легко виконувати і важко порушувати, економіка Ук$
раїни нарешті отримає можливість динамічного розвитку, а рівень прибутків гро$
мадян стабільно зростатиме;
рівень соціальних гарантій дозволить громадянам України впевнено дивитися у
майбутнє.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

17

7

19,6

2

6,5
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Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 441

М

Результати роботи народних депутатів України

Макеєнко Володимир Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): партія "Солідарність"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер по управлінню рухом
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий
блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 21
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

М
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2

11,55

1

2,5

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Малиновський Олексій Петрович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач фізики
Попереднє місце роботи: помічник$консультант
народного депутата України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 14
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

М

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

2

11,7

0

0

Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

2

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

1
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Результати роботи народних депутатів України

Манчуленко Георгій Манолійович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер оптик$дослідник, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 203, Чернівецька обл.
Кількість отриманих голосів: 24,6%
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Час рішучих змін настав. Кожен з нас мусить усвідомити, що Україна — наша
держава, ми творимо майбутнє, ми діємо вже.

М

Моя програма, як узгодженого кандидата від "Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна",
є складовою програми цього блоку і має такі цілі та завдання:
І. Найвищою цінністю є людина. Основна мета — забезпечити умови для її
самореалізації як: Особистості, Господаря, Громадянина.
Необхідно повернути кожному з нас гідність і впевненість у завтрашньому дні.
ІІ. Якщо ми хочемо підняти рівень добробуту наших людей, ми повинні
реально змінити систему управління своєю державою. Для цього:
законодавчо забезпечити чітке здійснення державної влади на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову;
зміцнити місцеве самоврядування шляхом фінансових важелів через прозорий і
стабільний механізм міжбюджетних відносин.
Влада повинна бути відкритою та служити інструментом втілення суспільних
інтересів. Для забезпечення відкритості і прозорості депутатської діяльності та
вирішення проблем виборців зобов'язуюсь створити систему приймалень у в/о № 203.
Політика повинна базуватись на таких принципах, як моральність, чесність,
людяність, відкритість, відповідальність.
ІІІ. Духовність — носій віри, надії, любові. Тільки віра дозволяє не звернути з
обраного шляху.
ІV. Як представник своїх виборців у парламенті України, домагатимусь
розв'язання проблем Вижницького, Кіцманського, Путильського, Сторожи
нецького районів.
V. У економічній сфері:
створення механізму жорсткого контролю з боку громадськості за формуванням
та використанням державного та місцевих бюджетів;
забезпечення повної свободи та активного сприяння з боку держави розвитку
підприємницької ініціативи громадян України.
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Земельна реформа. Сільське господарство має бути ефективним та прибутковим, а
селянин — заможним. Для цього необхідно:
забезпечити ефективну систему державної підтримки аграрного сектора за раху$
нок відчутного здешевлення кредитних ресурсів;
запровадити жорсткий контроль за цільовим та ефективним використанням зе$
мельних ресурсів. Земля — невідновне багатство України, тому суспільство не
може собі дозволити його втратити через невмілість чи байдужість навіть земле$
користувачів.
VІ. У гуманітарній сфері:
Запровадження ефективної соціальної політики. Пенсії повинні бути достатніми для
забезпечення гідних умов життя. Втрачені заощадження громадян необхідно повертати.
Материнству та дитинству потрібна дієва система захисту.
Держава повинна забезпечувати достатній рівень безплатної медичної допомоги
при одночасному запровадженні багатоукладності сфери медичних послуг.
Освіта має стати джерелом інтелектуального та гармонійного розвитку особистості,
а наука — чинником суспільного прогресу.
Молодь — рушійна сила виходу України з кризи і від її духовного і фізичного розвитку
залежить майбутнє України.
Культура буде виявом самобутності та високої духовності Українського народу, засо$
бом його утвердження в світі.
Люди, які працюють у вказаних галузях, потребують підвищення соціального статусу.
VІІ. У сфері національної безпеки і оборони.
Вимогою часу є розробка нової концепції національної безпеки. Воєнна реформа ви$
магає зосередження на таких напрямах:
соціальний захист військовослужбовців;
допризовна підготовка молоді;
перегляд пріоритетів розвитку Збройних сил України.
Всім, хто забезпечує наш мир і спокій, повинна надаватись державою гідна підтримка.
Ми багато натерпілися в своїй історії, а тому заслуговуємо на справді народну владу.
Віктор Ющенко і його команда вже довели, що служать своєму народу.
За вашої підтримки "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" здобуде перемогу і це бу$
де спільна перемога всіх нас.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

48

7

28,9

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

4

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

7

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

4

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

М

Всього

ініційовано

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0
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Маркуш Марія Андріївна
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: адвокат
Попереднє місце роботи: адвокат Закарпатської обласної
асоціації адвокатів
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 54
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

6

27,45

3

9,5

Депутатські запити

29

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

3

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

2

0

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Мартиненко Микола Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 21, Волинська обл.
Кількість отриманих голосів: 42,9%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Моя програма, як і чотири роки тому, базується на рівності усіх громадян у правах
і можливостях, соціальному захисті і соціальній справедливості.

М

Ліквідація бідності, безпритульності і зубожіння можна домогтися тільки шляхом
створення робочих місць, забезпеченням стійкої зайнятості населення, що дозволить
нарощувати і особистий добробут кожного, і національне багатство Волині та Ук
раїни як держави. Світовий досвід показує, що створюють робочі місця підприємці,
держава ж має лише формувати умови, за яких цей процес є можливим.
Як прагматик, я усвідомлюю всю складність досягнення цього. Водночас пропоную
власні підходи, власне бачення роботи народного депутата для формування в країні за$
сад демократії, громадського суспільства та соціальної ринкової економіки.
ДЕРЖАВА ДЛЯ ЛЮДИНИ. Для досягнення цієї мети пропоную:
Прийняти закони, спрямовані на захист приватної власності, обмеження втручання
чиновників у підприємницьку діяльність. Зменшити податковий тиск на виробника. За$
провадити зрозумілу й прозору систему податків, мораторій на внесення до неї змін.
Усіляко підтримувати розвиток малого й середнього бізнесу. Усе це дозволить виве$
сти з "тіні" великий сектор економіки, створити цивілізовані умови для господарської
діяльності, а отже, запрацює Ваше(!) підприємство, Ваш(!) сімейний бізнес.
Судова реформа. Досвід моєї роботи у Верховній Раді показав необхідність створен$
ня принципово нової системи судів, інституту адвокатів шляхом зменшення залежності
судової гілки влади від структур і місцевих чиновників.
Адміністративна реформа. Її головна мета — наближення державного апарату до по$
треб простих громадян. Я виступатиму за впровадження в життя заходів, які зумовлю$
ють процедури видачі ліцензій, дозволів сертифікатів, митні процедури, спрощення
яких диктує практика роботи підприємців.
ВОЛИНСЬКІЙ ЗЕМЛІ — ДБАЙЛИВОГО ГОСПОДАРЯ. Ми з Вами знаємо: сільське
господарство — головний напрям економічного зростання і Волині, і всієї країни, а для
цього необхідно мати ринок вільного обороту землі. Перший крок зроблено. Протягом
останніх років нашими спільними зусиллями вдалося зберегти волинське село.
Буду і надалі підтримувати реформи, що повернуть господаря до землі, дадуть селя$
нину можливість ведення власної справи, доступ до кредитних ресурсів. Зроблю все
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для впровадження іпотеки, вирішення проблем села, встановлення гарантій приватної
власності на землю, недопущення чергового розкуркулення.
ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РЕГІОНУ. Необхідно розширити мережі і
удосконалити статус унікальних природних об'єктів Волині, посилити діяльність з охоро$
ни ландшафту зі своєчасним попередженням деградації ґрунтів.
СІМ'Я — НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ. У сім'ї найбільше піклуються про літніх і дітей. Тому в
соціальній сфері моїм завданням було й залишатиметься ухвалення законів, спрямова$
них на охорону материнства, дитинства, забезпечення належного рівня життя
пенсіонерів, молоді. З цією метою я буду голосувати за соціально орієнтований бюджет.
Пенсійна реформа. Я голосуватиму за встановлення розміру мінімальної пенсії на
рівні прожиткового мінімуму. Пенсія має залежати від умов праці, стажу роботи та за$
робітку. Держава має гарантувати збереження та індексацію коштів на індивідуальних
пенсійних рахунках.
Молодіжна державна політика повинна полягати у збільшенні державного фінансу$
вання молодіжних програм.
Я категорично проти зменшення кількості місць у вузах, які оплачуються за рахунок
бюджету, — навпаки, їх кількість необхідно збільшувати. Потрібно створювати умови для
зменшення безробіття серед молоді, зокрема, надання кредитів для здобуття освіти,
заснування бізнесу.
Здоров'я волинян. Усі ці роки турбувався про забезпечення рівня охорони здоров'я
краю, всіляко допомагаючи медичним закладам. Я і надалі буду відстоювати, поряд зі
страховою медициною, існування безкоштовної медицини, що передбачає державні
стандарти безоплатних медичних послуг.
Працюючи у Верховній Раді та у виборчому окрузі, виконуючи передвиборну програ$
му, я добиватимуся реалізації головної мети моєї політичної діяльності — утвердити в
якості принципів української політики та державності притаманні волинянам
ПОРЯДНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, МУДРІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,75

Депутатські запити

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Мартиновський Валерій Павлович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: зооінженер
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 26
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

2

5,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

450

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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Мартинюк Адам Іванович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України,
порядковий номер у списку 6
Комітет: не входить до складу комітетів
Посада: перший заступник Голови Верховної Ради України
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0
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Результати роботи народних депутатів України

Масенко Олександр Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 31
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

9

17,4

0

0

Депутатські запити

18

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

9

452

за
особистою
ініціативою

6

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

3

Матвєєв Валентин Григорович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 12
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської етики
та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

36

18

70,05

0

0

Депутатські запити

8

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

16

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

12

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1
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Результати роботи народних депутатів України

Матвєєв Володимир Йосипович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$кораблебудівник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 17
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

12

55,2

0

0

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

12

454

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

6

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

2

0

0
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за
дорученням
фракції

0

Матвієнко Анатолій Сергійович
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): Українська народна партія "Собор"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 2
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

29

15

46,95

7

15,25

Депутатські запити

10

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

15

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

5

6

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

6

1

0

4

0

1

0

2

2

1

2

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Матвієнко Павло Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1973
Партійність (на момент виборів): Партія національно$
економічного розвитку України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст з міжнародних відносин
Попереднє місце роботи: голова правління акціонерного
банку "Національний кредит"
Обраний: в/о № 66, Житомирська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,1%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма

М

Щасливе і заможне життя можна збудувати тільки власним розумом і власними
руками! Держава буде демократична і заможна, якщо багатим буде її народ!
Потрібно захистити людей, дати їм роботу, гарантовану заробітну плату.
Соціальна політика:
1. Рішуча боротьба проти не властивої Україні бідності.
2. Розробка та впровадження державної програми ліквідації безробіття.
3. Своєчасна і повна виплата стимулюючої заробітної плати.
4. Кожен має заробляти стільки, скільки дозволяють йому власні здібності.
5. Пенсіям і стипендіям — прожитковий рівень і поправку на інфляцію.
6. Державний захист людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
і які проживають в зоні радіоактивного забруднення.
7. Безкоштовна медична допомога для малозабезпечених, матерів і дітей,
запровадження страхової медицини.
8. Створення ефективної системи освіти, доступної для всіх.
9. Повернення банківських вкладів населення через погашення заборгованості по
комунальних платежах та придбання ліків за помірними цінами.
Розвиток економіки:
1. Відновлення виробництва та захист вітчизняного товаровиробника.
2. Забезпечення рівних можливостей для розвитку всіх форм власності.
3. Жорсткий і прозорий контроль за використанням бюджетних коштів.
4. Активна грошово$кредитна політика з використанням власних ресурсів.
5. Невигідні закордонні кредити — це життя країни в борг за рахунок дітей та онуків,
загроза економіці та існуванню незалежності України.
6. Приватизація промислових підприємств та інших об'єктів господарської діяльності
— на користь тих, хто на них працює.
7. Реформування податкової політики, впровадження єдиного податку на доходи
громадян (не більше 10%) і прибуток підприємств (до 20%).
8. Державна підтримка села, забезпечення технікою або її оренда, держзамовлення
на основні види сільгосппродукції, її переробка і реалізація, газифікація сіл, пільгове
житлове та шляхове будівництво.
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Основні завдання державної влади:
1. Діяльність всіх владних структур — на забезпечення інтересів народу.
2. Збереження незалежності і суверенітету країни та захист її інтересів.
3. Позаблоковість і партнерство з усіма демократичними країнами.
4. Створення належних умов та рівних можливостей життя для всіх людей.
5. Забезпечення рівності всіх громадян перед законом, позбавлення недоторкан$
ності народних депутатів.
6. Дати право людині вільно розпоряджатись результатами своєї праці.
7. Захист громадян, їх майна, честі і здоров'я від злочинних посягань.
8. Рішуча протидія клановості, корупції та організованій злочинності.
Молодіжна політика, наука і культура:
1. Духовне та професійне становлення української молоді.
2. Державне забезпечення навчання молоді та її достойного існування.
3. Надання кредитно$житлових пільг для молоді.
4. Державні субсидії у науку, як основу нових технологій виробництва.
5. Впровадження нових державних програм розвитку вітчизняної науки.
6. Державне сприяння розвиткові української культури та мистецтва.
Повірте у власні сили і зробіть правильний вибір!

М

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

1

1

1,75

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Матвієнков Сергій Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 55, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 68,0%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма

М

Досвід, набутий мною за чотири роки роботи у Верховній Раді України, дозволяє з
впевненістю взятися за вирішення нагальних проблем співвітчизників і не припустити
помилок при визначенні головних напрямків розвитку України.
З метою уникнення соціально$економічних потрясінь в Україні маю намір зосередити
зусилля на вирішенні першочергових завдань.
Економіка
Основна умова подолання соціально$економічних протиріч — стабільний розвиток
економіки країни, майбутньому якої необхідний комплекс заходів розвитку внутрішньо$
го ринку, економічні зв'язки в рамках СНД, насамперед — із Росією.
Встановлення вигідних і прозорих умов для створення нових робочих місць і подолан$
ня безробіття. Головний важіль — спрощення податкової системи і побудова її на прин$
ципово новій податковій базі, сприятливої для виробництва і споживчого попиту.
У найзанедбанішому секторі вітчизняної економіки — житлово8комунальному госпо8
дарстві необхідні:
державна ревізія всіх витрат і тарифів;
забезпечення прозорості ціноутворення й фінансування в ЖКГ шляхом жорсткого
зв'язку платежів населення і якості наданих комунальних послуг;
надання адресної соціальної допомоги — гроші повинні отримувати не відділи
служб, а люди, що не в змозі здійснити оплату.
Влада
Створення умов для внутрішнього розвитку, економічної самодостатності регіонів —
гарантія благополучного життя громадян, усіх областей України.
Ключова ланка — адміністративна реформа, яка забезпечить:
скорочення витрат на утримування державного апарату.
впорядкування системи державного управління та створення законодавчої бази
для врегулювання діяльності Кабінету Міністрів.
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Порядок
Для наведення порядку в країні необхідне:
дотримання принципів пріоритету законів і невідворотності покарання на всіх
рівнях — зняття з депутатів недоторканності;
боротьба з корупцією, бандитизмом;
комплекс заходів по скасуванню тіньової економіки.
Застосувати жорсткі міри до осіб, що розповсюджують наркотики, притягати до
відповідальності з найвищою мірою покарання наркоторговців, що реально загрожують
нашому майбутньому — молоді.
Соціальні гарантії
Розробити механізм захисту прав пацієнтів і одержання якісної медичної допомо$
ги. Головне в реформуванні охорони здоров'я — загальнодоступність медичних по$
слуг на страхових принципах, забезпечення суттєвого підвищення зарплати медич$
ного персоналу.
Держава повинна перш за все дбати про пенсіонерів, інвалідів, дітей, молодь. Прий$
няття нового законодавства про пенсійне забезпечення — запорука соціальної захище$
ності громадян, вирішення проблем працевлаштування молоді.
Отримання освіти, починаючи від школи і закінчуючи вузом, повинно забезпечувати$
ся достатньою державною підтримкою. Нелегка праця освітян заслуговує визнання не
тільки на словах, а й гідної заробітної плати.
Створення реальних умов отримання пільгових кредитів для будівництва, купівлі жит$
ла молодими сім'ями.
Політика
Не допустити участі української армії в зовнішніх військових конфліктах третіх країн.
Створити умови для переходу Збройних сил України до професійної армії.
Негайно ратифікувати Європейську Хартію регіональних мов. Це запорука захисту
реальних інтересів людей різних національностей для всіх регіонів країни, а там, де пе$
реважає російськомовне населення, — офіційне введення російської мови.
Проводити послідовну роботу для виконання Росією й Україною Програми збережен$
ня і розвитку Азовського моря і відновлення його рибних запасів.
Виправдати довіру виборців, відстоюючи і захищаючи інтереси земляків,
для мене — справа честі.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

29

10

41,45

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

17,75

Депутатські запити

0
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

10

І читання
доповідь

співдоповідь

2

1

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

М

Всього

ініційовано

3

3

1

3

2

0

0

0

1

5

0

0

0

0
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Матвійчук Едуард Леонідович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): партія "Солідарність"
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель фізики
Попереднє місце роботи: шеф$редактор газети "Євро$Центр"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 64
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

М
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

3,25

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Мельник Микола Євтихійович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: заступник директора
сільськогосподарського товариства
з обмеженою відповідальністю "Липівка"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 8
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма

М

Див. Програму Соціалістичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

5

10,8

0

0

Депутатські запити

17

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

5
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за
особистою
ініціативою

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

за
дорученням
фракції

2

Мельников Микола Петрович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова правління – генеральний
директор холдингової компанії "Луганськтепловоз"
Обраний: в/о № 105, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 17,4%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Відстоюю позиції справедливості, свободи та можливості реалізації своїх
здібностей для кожного громадянина України.
Мій досвід директора великого промислового підприємства "Луганськтепловоз"
свідчить про недостатність діючих законів для блага людини.
Як людина, яка щоденно сприймає проблеми й прагнення тисяч працівників
підприємства, вирішую разом із профспілковим комітетом багато з них. Але цього замало.
Схожі проблеми є у більшості верств населення — промислових і сільськогоспо$
дарських робітників, працівників технічної, медичної і гуманітарної сфер, а також молоді
та непрацездатних громадян.
В захисті їхніх інтересів я бачу свій обов'язок.
Моя мета полягає в суттєвому покращенні якості життя кожної людини за рахунок на$
працювання і прийняття дійових законів та заходів щодо подальшого розвитку промис$
лових підприємств.
Саме це є матеріальною і фінансовою основою зростання і досягнення необхідного
добробуту переважної більшості людей.
Вважаю, що дійовим засобом для успішної законодавчої та виконавчої роботи на бла$
го людини є солідарна співпраця усіх політичних та громадських організацій, узаконена
конструктивна опозиція.
Я виступаю за подальше розширення тісних зв'язків з Росією, Білорусією та
країнами СНД.
З позицій справедливості і свободи для кожної людини вважаю в своїй май$
бутній діяльності основні завдання у підтримці заходів щодо:
створення і забезпечення достатньої наявності діючих робочих місць з достойним
для кожного працюючого рівнем заробітної плати;
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гарантованої свободи у виборі професії для працевлаштування кожного працез$
датного громадянина, у тому числі для випускників університетів й інститутів, се$
редніх навчальних закладів;
професіонального зростання й духовного розвитку молоді, становлення моло$
дої сім'ї;
достойної соціальної підтримки непрацездатних громадян — інвалідів, ветеранів
війн і праці, пенсіонерів;
доведення рівня мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму,
який щорічно повинен переглядатися й зростати;
недопущення зростання вартості комунальних послуг без відповідної гарантованої
цільової адресної державної компенсації;
прискорення строків початку повних виплат знецінених заощаджень громадян;
гарантування безплатної освіти та медичних послуг.
Бачу шляхи для досягнення достойного добробуту населення і спрямовуватиму
свою роботу на прийняття законодавчих актів і заходів щодо:
підсилення ролі держави в підтримці вітчизняних виробників;
удосконалення податкового законодавства, підвищення інвестиційної діяльності
та обмеження тіньового бізнесу;

М

державного захисту продукції вітчизняних виробників від недобросовісної конку$
ренції товарів, що ввозяться в Україну з$за кордону;
збільшення робочих місць та рівня зайнятості населення, в тому числі за рахунок
розвитку малого та середнього підприємництва;
розширення тісних різносторонніх зв'язків із Росією, Білорусією та країнами СНД;
підвищення ролі обласних і місцевих рад та адміністрацій у здійсненні регіональної
соціальної економічної політики, в тому числі в Луганській області і в м. Луганську;
Конкретно по Жовтневому округу сприятиму вирішенню таких проблем:
налагодити роботу комунальних служб щодо ремонту систем водопостачання та
теплозабезпечення;
відновити освітлення вулиць;
відремонтувати асфальтове покриття занедбаних доріг;
сприяти скорішому відкриттю урологічного центру;
посилити контроль за діяльністю органів МВС щодо наведення порядку та спокою
на вулицях району.
Шановні товариші!
Моя трудова діяльність в різних умовах багатьох виробничих професій, зокрема ба$
гаторічна праця на тепловозобудівному заводі, надала мені достатній професіональний
і життєвий досвід. Він сформований у постійній солідарній співпраці із багатьма людьми
та державними органами й громадськими організаціями, а також в позитивному
вирішенні виробничих і життєвих задач. В останні два роки ми разом змогли покращити
діяльність Холдингової Компанії "Луганськтепловоз".
За Вашої підтримки я здатний активно включитися у вирішення зазначених у моїй
програмі проблем.
А головною своєю метою вважав і вважаю, щоб на повну потужність працював
рідний завод, бо від цього залежить і добробут всього району.

464

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

6

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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М

Результати роботи народних депутатів України

Мельничук Михайло Васильович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: агроном
Попереднє місце роботи: голова Новоселицької районної ради
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 22
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

М

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

27

21

50,6

2

24

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

21

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

11

за
дорученням
фракції

8

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

466

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

0

0

0

0

2

0

2

0

1

1

1
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Мигович Іван Іванович
Особові дані
Рік народження: 1942
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: агроном$плодоовочівник, редактор масової літератури
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 44
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

9

11,4

3

5,75

Депутатські запити

13

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

9

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

9

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

1

0

1

1

1

0

0

0

1

2

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Миримський Лев Юлійович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): партія "Союз"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 2, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 32,8%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма

М

Вважаю своїми першочерговими завданнями: захищати права громадян,
представляти інтереси своїх виборців, жити їх потребами і турботами, бути не
обхідним і потрібним людям.
Буду домагатися:
Збільшення бюджетних коштів для рішення проблем округу.
Розвитку виробництва та створення нових робочих місць.
Повернення боргів держави громадянам.
Буду підтримувати та допомагати:
Школам, дитячим садам і лікарням.
Соціально незахищеним людям.
Благодійним організаціям.
Буду сприяти:
Залученню додаткових коштів до бюджету республіки.
Випереджаюча індексація зарплат, пенсій та пособій.
Громадському контролю за діяльністю урядовців усіх рівнів.
Вважаю: податки, зібрані у Криму, повинні йти в першу чергу на рішення проблем
кримчан.
Переконаний: розумне скорочення управлінського апарату додасть коштів для
соціального захисту.
Для поліпшення матеріального та духовного рівня життя вважаю необхідними
кроками:
Входження України в Союз з Росією і Білорусією.
Розширення повноважень Криму.
Зрівняння статусу російської й української мов.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

13,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

підписано
Президентом

прийнято у
ІІ читанні

прийнято у
І читанні

за станом розгляду

негативний

зауваження

позитивний

інше

за висновком
гуманітарна
політика

соціальна
політика

4

галузевий
розвиток

0

економічна
політика

правова
політика

6

за спрямуванням

у співавторстві

6

одноосібно

Всього

ініційовано

М
0

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Мироненко Віктор Андрійович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії і суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 5, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 24,9%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма

М

Головною метою моєї діяльності було і буде — захист інтересів трудової людини:
робітників промисловості, сільського господарства, працівників освіти, медицини,
службовців, молоді, чесних підприємців, ветеранів, які знаходяться тепер в нелегко$
му стані.
Завдання:
підвищення життєвого рівня населення за рахунок налагодження і розвитку
економіки;
державна підтримка вітчизняного товаровиробника, припинення приватизації в
стратегічних галузях економіки, зменшення податків та банківського процента
за кредит.
Направлю свої зусилля за розробкою законопроектів, які стосуються дрібної промис$
ловості, інших невідкладних проблем нашого округу.
Буду добиватися надання російській мові статусу офіціального, входження України в
Союз Росії і Білорусії, здійснення конституційних прав на працю, житло, безплатне ме$
дичне обслуговування, освіту, своєчасну виплату заробітної плати та її підвищення.
Особливу увагу зверну на проблему державного захисту сім'ї, материнства.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

10

19

20,35

3

8,75
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Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

19

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

7

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

11

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0
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М

Результати роботи народних депутатів України

Мішура Валерій Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель російської мови і літератури
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 22
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

М

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

12

6

23,35

0

0

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

6

472

за
особистою
ініціативою

1

І читання
доповідь

співдоповідь

5

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

0

Мовчан Володимир Петрович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: голова правління відкритого акціонерного
товариства "Центральний гірничо$збагачувальний комбінат"
Обраний: в/о № 31, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 29,1%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Для більшості людей притаманне бажання мати пристойне життя — це коли кожна
людина вже на початку самостійного життя має можливість обирати професію, освіту
відповідно її нахилам, а не в залежності від доходів своїх батьків.
Мати можливість працювати по отриманій спеціальності, відчувати при цьому, що
твоя праця і твій талант необхідний людям і суспільству.
Зробити життя без страху сьогодні і впевненість у заможному житті завтра народу Ук$
раїни — саме така основна мета, з якою іду на вибори — Ваш кандидат у народні депу$
тати України.
Основним завданням в разі обрання мене народним депутатом України вважаю
втілення в життя питань, спрямованих на поліпшення життя народу, економічного і
політичного становища в Україні, зниженню злочинності.
У своїй діяльності керуватимусь інтересами конкретної людини.
Право на життя мають тільки ті реформи, результатом яких є щоденне еко
номічне зростання, підвищення життєвого рівня кожного громадянина, сім'ї, ко
лективу, зміцнення регіону, країни в цілому, а для цього вважаю за необхідне:
Забезпечити системний підхід до вирішення проблем корпоративного управління
і необхідності розробки відповідної державної програми.
Сприяти реалізації державної регіональної політики, виходячи з принципу: сильні
регіони — сильна держава. З цією метою забезпечити законодавчу підтримку ро$
боти міжвідомчої комісії з розроблення пропозиції щодо поліпшення соціально$
економічного становища на підприємствах Криворізького басейну.
Сприяти виділенню
капіталовкладень на:

коштів

за

рахунок

державних

централізованих

 будівництво першої черги системи водопостачання Кривбасу (Раду$
шанський водогін);
 будівництво мостів через річку Інгулець по вул. Урицького в Центральноміському
районі з транспортною розв'язкою;
 завершення реконструкції Радушанського витратного складу хлору;
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М

Результати роботи народних депутатів України
 придбання рухомого складу електротранспорту міста.
З метою активізації підприємств усіх форм власності сприяти зниженню податків
до рівня, що стимулює виробництво.
Створити потужну банківсько$фінансову систему, яка б заробляла кошти за
рахунок оборотів коштів працюючих підприємств. Всі одержані грошові позики
надавати виключно промисловим підприємствам, підприємствам аграрного
комплексу, малому та середньому бізнесу у вигляді довгострокових кредитів не
більше 15% річних.
Запровадити дієву державну політику у сфері енергозбереження, розробити
разом з Урядом механізми стимуляції цієї роботи, як підприємств, так і громадян
України.
Сприяти відновленню екологічного балансу м.Кривий Ріг, структурній перебудові
гірничорудної промисловості, подальшому розвитку соціальної інфраструктури
міста.
Забезпечити захист прав власного товаровиробника, боротися за впровадження
дієвого механізму, стимулювання росту обсягів виробництва та створення нових
робочих місць.
Добиватися ствердження в Україні суспільства на засадах соціальної
справедливості, де основою добробуту кожного громадянина буде чесна праця,
де соціальні гарантії, права і свободи людини набудуть реального змісту, де люди
праці знайдуть гідне місце в державі, а їх внесок в загальнонаціональну економіку
буде належно оцінений.

М

Добитися:
 гарантування державою рівних стартових можливостей для молодих людей ;
 сприяти широкому залученню молоді до участі в політичному, науковому та
культурному житті;
 побудувати кіноконцертний зал на 2500 місць.
Забезпечити виконання програм щодо реорганізації системи освіти, яка включає
конституційні гарантії на доступність дошкільної, загальної середньої, професійно$
технічної, вищої освіти в державних, комунальних навчальних закладах.
Сприяти збереженню державної системи охорони здоров'я, впровадженню
страхової медицини, покращенню лікування професійних захворювань.
Дбати про долю жінки у нашому суспільстві, дбати за рівність її прав з чоловіками,
державну охорону материнства і дитинства.
Сприяти спонсорству та доброчинству, що передбачало б передусім податкові
пільги для благодійників і спонсорів.
Стояти на захисті всіх прав громадян України, передбачених Конституцією
України, сприяти забезпеченню процвітання України. Швидкість та напрямок змін
залежить від вибору людей — за ким іти і по якому шляху.
Сприяти забезпеченню правового навчання населення.
Зберегти мир та злагоду в багатонаціональній державі.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

3

7

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

М
Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Мовчан Павло Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: літератор
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 58
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

15

6

10,5

1

2,25

Депутатські запити

16

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

6

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Мойсик Володимир Романович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: правознавство
Попереднє місце роботи: суддя Верховного Суду України
Обраний: в/о № 87, Івано$Франківська обл.
Кількість отриманих голосів: 59,1%
Комітет: Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Я, Мойсик Володимир Романович, йдучи у народні депутати від виборчого блоку "На$
ша Україна", повністю підтримую програму блоку, яка вже відома широкому загалу. Це,
насамперед, те, про що неодноразово заявляв лідер блоку Віктор Ющенко:
"Якщо ми хочемо підняти рівень добробуту наших людей, ми повинні реально змінити
систему управління своєю державою: влада повинна бути відкритою та служити інстру$
ментом втілення суспільних інтересів".
Як юрист за фахом, науковець, співавтор Конституції України, вважаю своїм обов’язком
втілювати у життя ті засади і гарантії, які закладені в Основному Законі нашої держави.
Добробут кожного українця є запорукою процвітання держави. Найвищою цінністю є
людина. Тому треба забезпечити умови для її самореалізації як: особистості, господаря,
громадянина.
Моя програма покликана повернути кожному українцеві гідність і впевненість у зав$
трашньому дні, забезпечити права і основні свободи людини, безпеку та соціальний за$
хист громадян, можливості самовизначення та інтелектуального розвитку людини.
Я за цивілізоване суспільство, в якому влада служитиме своєму народові та буде
політичним механізмом узгодження і реалізації його інтересів.
Я за соціальну державу, в якій свобода, солідарність та справедливість визначатимуть
розвиток і добробут кожної людини.
Я, як представник західного регіону, впевнений, що ми можемо і повинні краще жити.
Але для цього всім нам варто свої зусилля спрямувати у русло передусім інтересів свого
краю. Йдучи у парламент, я просто зобов’язаний запропонувати свої професійні можли$
вості для вирішення багатьох добре відомих мені проблем рідного краю, де я народився
і виріс, де залишилося моє глибоке родинне коріння, мої друзі, односельчани.
Я притримуюсь принципу, за яким інтереси нашого краю в єдності з інтересами усього
українського народу будуть складати основний предмет моєї парламентської діяльності.
З метою кращої організації допомоги нашому краю в цілому, а саме Коломийщини та
Снятинщини, мною проводиться та буде проводитись робота по створенню сприятливих
умов по залученню коштів для відродження рідного краю. Це дозволить вирішити такі
ключові питання:
Відродження промисловості регіону
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Результати роботи народних депутатів України
Створення нових робочих місць
Своєчасна виплата заробітної плати
Додаткове фінансування соціальних програм регіону
Підвищення рівня медичного забезпечення регіону
Підвищення якості житлово$комунального комплексу
Підняття малого бізнесу
Створення умов для розвитку туризму
Поліпшення економічного стану
Реорганізація системи освіти
Сприяти відродженню ремесел та традицій Галичини.
Розвиток села
Протягом останніх 10 років українці наочно демонструють своє вміння та бажання пра$
цювати. Для цього треба вдосконалювати просту і зрозумілу систему оподаткування,
створити прозору та публічну систему адміністрування податків.
Для гармонізації міжконфесійних відносин у регіоні сприятиму забезпеченню держав$
них гарантій для діяльності всіх конфесій та невтручання державних органів у внутрішні
справи релігійних організацій. Кожен має право на свободу світогляду та віросповідання.
Глибоко переконаний, що я особисто, а в необхідних випадках разом з блоком "Наша
Україна", що об’єднала у своїх рядах кращі інтелектуальні і фахові сили, будемо здатні
успішно працювати на Ваше благо, дорогі земляки, на благо всього українського народу.

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

4,75

8

48,25

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

8

7

1

0

0

0

0

4

3

1

1

1

1
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Мокроусов Анатолій Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Українська партія "Єдність"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер хімік$технолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 215, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 25,9%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Я докладу максимум зусиль, щоб виправдати Вашу довіру і поряд з загальнодержав$
ними відстояти інтереси Києва, киян, рідного району.
У парламенті:
Прийняття законів, які гарантують громадянам України здоров’я, житло, працю,
освіту, захист честі, гідності за рахунок:
$ соціального захисту всім, хто його потребує.
Перегляд пенсійного законодавства з метою збільшення розмірів пенсій та допо$
мог пільговим категоріям та малозахищеним верствам населення: пенсіонерам,
учасникам війни, ветеранам праці, військовослужбовцям, інвалідам, чорнобиль$
цям, багатодітним та неповним сім’ям, дітям, які залишились без батьківського
піклування.
Проведення реформи оплати праці всіх категорій працюючих.
Доступного і якісного медичного обслуговування.
Достойного державного фінансування — освіти, медицини, науки, культури.
Підвищення ролі та соціального статусу вчителя, вихователя, медика, працівника
культури.
Зниження податкового тиску на малий та середній бізнес.
Встановлення твердого, справедливого, правого порядку в державі.
Доступності отримання безкоштовної вищої та середньої спеціальної освіти для всіх.
Введення в дію системи довгострокового кредитування, довготермінової оренди
житла з правом викупу.
Захист суспільного середовища від насильства, наркоманії, розпусти, всього,
що загрожує духовному і фізичному здоров’ю людини, передусім, підростаючо$
го покоління.
У виборчому окрузі:
Вирішення транспортної проблеми на Троєщині за рахунок введення в дію нової
тролейбусної лінії за маршрутом: Троєщина — метро "Лісова", додаткових марш$
рутів, забезпечення роботи існуючої трамвайної лінії вздовж вул. Бальзака у ре$
жимі метрополітену.
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Залучення інвестицій для розвитку промислової галузі, відкриття підприємств та
створення нових робочих місць у районі.
Будівництво драматичного театру на масиві Троєщина та спортивно$оздоровчого
комплексу з басейном.
Подальше будівництво бюветів артезіанського водопостачання.
Упорядкування і благоустрій району за рахунок облаштування нових паркових зон,
скверів, в тому числі вздовж річки Десенки.
Завершення розпочатого будівництва загальноосвітньої школи у 26$му
мікрорайоні.
Будівництво на території району стаціонарної лікарні.
Повна телефонізація Троєщини.
Забудова нового жилого масиву у 26$му мікрорайоні з введенням об'єктів
соціально$культурного призначення.
Облаштування нових дитячих та спортивних майданчиків, відновлення та ремонт
існуючих.
Розвиток мережі служб консьєржів.
Покращення якості житлово$комунального обслуговування.
Конкретні заходи з соціального захисту пільгових категорій населення.
Шановні виборці!
Тільки з вірою в знання, можливість, досвід
і життєву мудрість ми в змозі перемогти!

М

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

4,75

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Мороз Анатолій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 83, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 27,7%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Як кандидат в депутати Верховної Ради України від Комуністичної партії Ук
раїни буду наполегливо працювати над:
відстороненням від влади нинішнього режиму, зміни системи влади консти$
туційним шляхом;
створенням такої держави України, яка дійсно стане незалежною, соціалістичною,
демократичною і миролюбною, з тісними взаємовигідними народногосподарськи$
ми, науковими, культурними, соціальними узами, політичними зв'язками з іншими
країнами, перш за все — з Росією і Білоруссю та іншими країнами СНД;
щоб внутрішня і зовнішня політика визначалась народом і Верховною Радою
країни, а не валютними фондами чи натовськими генералами.
Сприятиму здійсненню соціальноекономічної програми Компартії України,
яка відповідає інтересам більшості населення, в якій:
соціальна справедливість стає головною умовою розвитку держави і суспільства,
а всі соціальні блага однаково доступні для всіх громадян України;
державна політика економічного розвитку направлена на створення умов для зро$
стання добробуту більшості населення України. Держава працює на людину, а не
навпаки;
передбачається зупинити вимирання народу, взявши під захист сім'ю, материн$
ство і дитинство;
відновлюється зруйнована система повноцінної безкоштовної освіти і охорони
здоров'я;
створюються умови для зайнятості населення;
середня заробітна плата, пенсії, стипендії й інші соціальні виплати забезпечують
підвищення життєвого рівня кожної сім'ї і конкретної людини.
Для виведення держави із тяжкої кризи вважаю за необхідне:
негайно призупинити грабіжницьку приватизацію стратегічних галузей і
підприємств, особливо енергетичного комплексу, усунути паразитуючих посе$
редників;

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 481

М

Результати роботи народних депутатів України
відновити державну монополію на зовнішню торгівлю, на виробництво і реалізацію
ліків, алкогольної і тютюнової продукції;
відновити втрачені економічні зв'язки і ринки на території СНД;
забезпечити рівноправне функціонування різних форм власності господарювання
на землі, включаючи колективні, селянські та фермерські господарства, земля по$
винна належати тим, хто на ній працює.
Сприятиму:
пільговому кредитуванню сільськогосподарського виробника;
введенню держзамовлення на зерно і продукцію тваринництва;
добровільному кооперуванню земельних і майнових паїв, створенню агрокоопера$
тивів і агрооб'єднань;
відновленню сприятливих ставок за банківські кредити, проведенню інвентари$
зації банків, ліквідації необґрунтованих пільг комерційним структурам;
зупиненню зростання цін і тарифів, поверненню трудових заощаджень грома$
дян, відновленню у повному обсязі пільг для пенсіонерів і незахищених верств
населення;
безкомпромісній боротьбі зі злочинністю і корупцією;
відновленню безперебійної роботи паливно$енергетичного комплексу за рахунок
держфінансування;

М

постановці жорстких умов імпорту продукції, яка вироблялась або може виробля$
тись в Україні;
ліквідації угоди про участь України в програмі НАТО "Партнерство заради миру" і
"Хартія про особливе партнерство України в НАТО";
вжиттю рішучих заходів проти американізації духовного життя, пропаганди культу
наживи, розпусти, насильства, національної виключності, морального розбещення
суспільства, особливо молоді;
зупиненню насадження ідеології націоналізму, антиправославного клерикалізму,
фальсифікації історії, антикомунізму;
повазі релігійних переконань віруючих всіх конфесій, створенню необхідних умов
для задоволення їх духовних потреб;
відновленню пріоритетів науки та освіти: на екрани кіно, телебачення, в друковані
засоби масової інформації повернути в центр уваги людину праці, досягнення
культури, духовності, моралі.
У виборчому окрузі:
регулярно проводити прийоми громадян і працювати над реалізацією наказів
виборців;
разом з депутатами обласної, міських і районних рад округу буду відстоювати інте$
реси міст і районів у вирішенні соціально$економічних програм і проблем;
з метою постійного звітування та інформування своїх виборців про свою роботу та
діяльність Верховної Ради України продовжу реалізацію системи спілкування з ви$
борцями через зустрічі в трудових колективах, керівниками підприємств, ор$
ганізацій, представниками партій, громадських організацій, участь в засіданнях
місцевих Рад, виступати в місцевих засобах масової інформації.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

11

8

16,05

5

12

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

8

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

6

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

М
Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

1

3

2

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Мороз Олександр Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1944
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 1
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

М

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

53

23

91,9

5

45,25

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

23

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

2

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

6

2

4

за
дорученням
фракції

9

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

484

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

4

0

1

0

0

0

4

0

3

0

1

2

2
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Морозов Олександр Валерійович
Особові дані
Рік народження: 1966
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова спостережної ради закритого
акціонерного товариства "Європейський страховий альянс"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 50
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

1

4,95

4

10,5

Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

0

3

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 485

Результати роботи народних депутатів України

Мусіяка Віктор Лаврентійович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): політична партія "Вперед, Україно!"
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: завідувач кафедри Національного
університету "Києво$Могилянська Академія"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 22
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

М
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

6

28,35

2

5,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

2

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

486

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Мхітарян Нвєр Мнацаканович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер будівельник$технолог
Попереднє місце роботи: президент корпорації "Познякижилбуд"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 31
Комітет: Комітет з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

М

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,75

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Надрага Василь Іванович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: начальник Луганського
обласного управління Пенсійного фонду України
Обраний: в/о № 104, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 24,0%
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Моя програма — здійснення інтересів усіх виборців Артемівського, Кам'янобрідсько$
го районів та Великої Вергунки.

Н

Більше працюючих — менше бідних!
Унаслідок прийняття ефективних законів та покращення координації діяльності дер$
жавних служб й органів місцевого самоврядування у виборчому окрузі необхідно:
подолати масову бідність;
знизити на 50 відсотків рівень безробіття;
припинити зростання дитячої безпритульності;
спинити загрозу епідемії туберкульозу, онкозахворювань;
ліквідувати все більше помітну тенденцію зростання чисельності осіб, що не навча$
ються, неграмотних та тих, що втратили роботу, житло.
Зробимо старість — у радість!
зняти обмеження щодо максимального розміру пенсій;
створити просту та зрозумілу для кожного систему нарахування пенсій;
поставити розмір пенсій у залежність від трудового стажу та відрахувань до
Пенсійного фонду;
довести мінімальний розмір пенсій до встановленого рівня прожиткового
мінімуму.
Все для людини, все для родини!
укріпити моральні основи сім'ї унаслідок реформи освіти, зменшення західного
впливу на свідомість людей через засоби друку й масової інформації. У житті не
може бути місця порнографії, низькопробності, несмаку, вульгарності;
закріпити економічні основи сім'ї. Здійснити підвищення прожиткового рівня,
зниження темпів інфляції, спрощення та зниження податкового тиску;
створити систему законодавства для більш ефективної, плідної та благородної
участі жінок в усіх сферах життя;
забезпечити ефективну фінансову, законодавчу, економічну допомогу молодим
сім'ям та молоді.
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Знання та здоров'я — всім і кожному!
передбачити збереження безкоштовних послуг у системі освіти та в медицині;
зробити більш ефективною на основі реформ роботу всіх лікарень округа;
забезпечити допомогу вчителям, всім школам виборчого округу. Комп'ютер кож$
ному школяреві.
Людям — гідну роботу!
За гідну роботу, достойну зарплату!
розробити та реалізувати ефективну програму відродження всіх базових
підприємств округа;
відновити практику держзамовлення як частини господарчої політики держави.
Створити законодавче поле для того, щоб забезпечити вигідність:
високих темпів економічного зросту;
модернізації економіки регіону та держави на сучасній технологічній основі;
відродження підприємств вугільної галузі, особливо шахти "Луганська" за рахунок
ефективної державної підтримки.
Забезпечити підвищення мінімальної зарплати в бюджетних галузях до рівня прожит$
кового мінімуму.
Законодавчо стимулювати кращу роботу талановитих керівників та підприємців.
Росія — друг, товариш та брат!
Добиватися:
для російської мови статусу державної;
зміни законодавства у цілях більш активного просування товарів та капіталів в еко$
номічному просторі "Україна$Росія". Відмінити зайві юридичні та економічні
бар'єри.
Скріплювати два крила нашої духовності — української та російської.
Держава для людей, а не люди для держави!
Забезпечити:
погашення заборгованості держави перед населенням;
погашення заборгованості держави перед підприємствами;
погашення заборгованості держави перед житлово$комунальним господарством,
у тому числі боргів щодо соціальних субсидій;
зберегти, підвищити рівень соціальних пільг для пенсіонерів, інвалідів, бага$
тодітних і неповних сімей;
протягом 4$5 років відновити збереження грошових вкладів громадян.
Мій округ — моя турбота!
навести порядок у комунальному господарстві. Ця робота повинна бути прозорою
і зрозумілою для кожної сім'ї, кожної людини;
квартири та будинки повинні бути забезпечені теплом, світлом, зв'язком, гарячою
та холодною водою;
вулиці повинні бути вільними від поганих доріг та бандитів;
для кожного необхідні умови зручно жити та працювати.
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Результати роботи народних депутатів України
Вами сказано — мною зроблено!
Нам потрібне життя, в якому головну роль повинні відігравати робітники та роботода$
вці, а чиновники лише служити їм.
Ваш голос за мене — це голос проти корупціонерів, безчесних людей та кар'єристів.
Народна копійка — повинна працювати на народ.
На цей час значна більшість прагне до Верховної Ради, щоб забезпечити собі
політичну кар'єру.
Я обираюсь до Верховної Ради, щоб залишитися з Вами!
Готовий мою Програму розглянути як зобов'язання перед мешканцями округу
та нести відповідальність за виконання кожного її пункту.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

56

23

98,05

6

16

Депутатські запити

4

Н
Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

23

І читання
доповідь

співдоповідь

5

3

4

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

3

1

0

за
дорученням
фракції

7

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

3

0

4

0

2

0

0

1

4

1

0

0

0
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Наконечний Володимир Леонтійович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електрик
Попереднє місце роботи: перший заступник керівника
Центрального апарату Партії регіонів
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 32
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Н

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,75

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Наливайко Анатолій Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий майстер
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 9
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року

Н

Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

0

0,9

0

0
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Депутатські запити
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Насалик Ігор Степанович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер оптоелектронних систем
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 86, Івано$Франківська обл.
Кількість отриманих голосів: 84,4%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
Добробут кожного українця — запорука процвітання України!
Отримавши довіру виборців Калуського виборчого округу у 1998 році, протягом
чотирьох років я працював над виконанням своєї передвиборчої програми і домігся
виконання значної її частини. Беручи за основу цю програму, та у разі повторного
виявлення високої довіри виборців міста Калуша, Калуського, Рогатинського та
Тисменицького районів, вважаю своїм обов'язком перед Богом, Україною, виборцями,
родиною та власною совістю продовжувати передусім:
захищати інтереси незалежної соборної, демократичної європейської держави –
Україна;
сприяти зміцненню моральних засад держави шляхом підтримки Церкви як одного
з основних чинників відродження духовності українського народу;
відстоювати принцип: "Людина — це найвища цінність! Держава — для людини".
У сфері економіки продовжувати працювати над:
формуванням стабільної бюджетної системи нашої держави;
формуванням місцевого бюджету, який залежав би від потреб населеного пункту,
а не центральних органів влади;
запровадженням суворої персональної відповідальності державних службовців за
нецільове використання бюджетних коштів;
відміною всіх законодавчих та нормативних актів, які дають переваги та пільги
окремим підприємствам чи групам підприємств;
запровадженням виваженого та стабільного Податкового кодексу України;
скороченням безробіття через сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва;
сприянням розвитку високотехнологічних енергозберігаючих підприємств, які б
виробляли конкурентоздатну продукцію;
введенням в дію Державної програми "Калійні добрива України".
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Результати роботи народних депутатів України
Продовжуватиму працювати над запровадженням ефективної соціальної
політики:
створенням ефективної системи цільової адресної державної допомоги;
підвищенням соціального статусу працівників науки, освіти та охорони здоров'я;
запровадженням сучасних механізмів медичного страхування;
забезпеченням мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму;
у виборчому окрузі продовжуватиме працювати заснований мною благодійний
фонд "Співчуття", який надаватиме допомогу освітнім, медичним, спортивним
закладам, найбільш соціально незахищеним категоріям населення;
вирішенням соціальних проблем міста$заводу Калуша через проведення
референдуму про надання місту особливого статусу та запровадженням в дію на
державному рівні рішень цього референдуму. Для забезпечення постійного
зв’язку із виборцями та їх контролю за виконанням цієї програми, у Калуші,
Рогатині та Тисменицькому районі продовжуватимуть працювати постійні
представництва народного депутата.
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0

0

0

0
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Депутатські запити
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Немировський Олег Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер шляхів сполучення
Попереднє місце роботи: генеральний директор
компанії "Бруклін Київ"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 19
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма

Н

Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)
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Нечипорук Володимир Павлович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: правознавство
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 194, Хмельницька обл.
Кількість отриманих голосів: 13,9%
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція партії "Єдина Україна"

Передвиборча програма

Н

Я вірю в щасливе майбутнє нашої Батьківщини і ставлю собі за мету з вами побудува$
ти самостійну, правову, демократичну Україну, державна політика якої була б спрямова$
на на служіння влади своєму народу, де визнавалися б людські цінності, де б діяла нор$
ма "Держава — для народу, а не народ для держави".
Вважаю своїм обов'язком:
не допустити узурпації народної влади виконавчою владою та протидіяти намаган$
ню Президента і виконавчої влади узаконити цю узурпацію шляхом виборів у нову
Верховну Раду так званої пропрезидентської більшості із депутатів$олігархів, де$
путатів із виконавчої влади та так званих "банкірів підприємців і промисловців", які
йдуть до Верховної Влади, щоб захистити вкрадені у народу мільйони коштів. Про$
голосувавши хоча б за одного з цих вельмож, ви проголосуєте за рабство для своїх
дітей і внуків;
впровадити принцип верховенства права, забезпечити рівність та відповідальність
перед законом, легалізацію капіталів тіньової економіки, забезпечити активну бо$
ротьбу з організованою злочинністю та корупцією, термінове повернення грошей
ошуканим владою вкладникам.
Для того щоб дати людям впевненість у завтрашньому дні, я пропоную рішуче
і грамотно провести реформи не за рахунок народу, а для народу:
докорінно змінити податкову та митну політику, прийнявши новий, розроблений
мною та членами фракції "Батьківщина" проект Податкового кодексу України, який
передбачає єдиний порядок з обігу у розмірі 5% для всіх категорій платників податків
та категорично забороняє владі надавати будь$які і будь$кому податкові пільги;
реформувати фінансовобанківську та пенсійну систему розробленим мною
шляхом сплати пенсійних внесків на спеціальні пенсійні рахунки в Державному
пенсійному банку, який би діяв під особистою гарантією Президента України. Кож$
ний повнолітній громадянин України повинен мати у цьому банку особистий раху$
нок, на який зараховувалося б 10% коштів від суми податку, сплаченого у бюджет
цим громадянином, а також вкладені ним особисті кошти. На такі пенсійні вклади
нараховувати прибутки у розмірі середньорічного банківського відсотка в Україні.
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Своїми пенсійними вкладами громадяни можуть користуватися після досягнення
50$річного віку;
здійснити реформу енергетичної системи, яка б дала змогу громадянину без$
перешкодно користуватися електроенергією, газом та іншими енергоносіями і
встановила б максимальну відповідальність енергетичних постачальників перед
споживачами за незаконне відключення електроенергії чи газу та піратське підви$
щення цін на енергоносії;
спрямувати земельну реформу в русло, яке б дало можливість селянину ста
ти справжнім господарем на своїй землі, для чого забезпечити негайну переда$
чу землі та майна селянам і усім без виключення працівникам соціальної сфери се$
ла, позбавивши місцевих "феодалів" можливості безкоштовно експлуатувати зем$
лю, майно та працю селян. Терміново виділити державні довгострокові безпро$
центні с/г кредити. Встановити реальну — не менше 500 грн. на рік — орендну пла$
ту за землю, яка б забезпечувала прожитковий мінімум селянина$землевласника.
Моє кредо — зробити кожну людину найвищою цінністю у нашій державі. Як$
найшвидше ліквідувати ганебне оподаткування заробітної плати, якщо вона нижча
прожиткового мінімуму (374 грн.). Задача держави — дати людині роботу, високу за$
робітну плату, житло, освіту та медичне обслуговування — повинна бути виконана в
найкоротші строки.
Завдяки моїм зусиллям та впертій боротьбі членів фракції "Батьківщина" було покла$
дено край спробам Президента та Уряду незаконно відмінити так звані пільги військо$
вослужбовцям та працівникам правоохоронних органів. Фактично, це не пільги — це
державна гарантія цієї категорії населення. І сьогодні необхідно не знищувати її, а нав$
паки, запровадити для вчителів, лікарів, студентів, журналістів, сільгоспвиробників,
пенсіонерів та неповнолітніх дітей.
Серед головних напрямків моєї програми — подальше відродження духовних
цінностей на основах християнської моралі, посилення впливу та ролі церкви у ви$
ховній діяльності, сприяння якнайшвидшому об'єднанню православних християн в Єди$
ну Помісну Православну Церкву.
Люди, будьте мудрими, прислухайтесь до своєї совісті, не продавайтеся за нікчемні
обіцянки ваших експлуататорів і довірте свою долю тим, хто бореться за ваші інтереси,
а не за власну кишеню. Об'єднавши наші зусилля, допомагаючи один одному, ми прий$
демо до щасливого заможного життя.
Голосуйте за Володимира Нечипорука — вашого народного депутата!
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

7

І читання
доповідь

співдоповідь

0

3

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

2

за висновком

у співавторстві

Н

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0
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Ніколаєнко Станіслав Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, педагог, політолог$соціолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 187, Херсонська обл.
Кількість отриманих голосів: 22,7%
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Шановні виборці!
Вийти з біди можливо лише реалізуючи в Україні курс на соціально$справедливий,
демократичний соціалізм. Разові зміни законодавства, лакування нинішнього ганебно$
го курсу президента т.зв.. "радикальних ринкових реформ" приведе до ще більшого зу$
божіння населення.
Вихід із цього становища – тільки через активну позицію кожного громадянина, бо$
ротьбу за свої права. Завжди стояв і стоятиму на цьому.
В разі обрання мене народним депутатом, буду боротися передовсім за сім першо$
чергових завдань.
1. За чесну владу, підзвітну народу! За відповідальність перед народом Прези$
дента, Уряду і парламенту. Ліквідацію двовладдя, запровадження прямих виборів
керівників областей і районів, їх підконтрольність населенню. Очищення влади від ко$
рупціонерів і хабарників.
2. Відродження виробництва, забезпечення людей роботою, достатньою зарпла$
тою, пенсією, надійним соціальним захистом.
За рахунок відродження виробництва, зниження податків, реалізації програм імпорто$
заміщення, наведення ладу в енергокомплексі, повернення обленерго в державну
власність, припинення крадіжок газу, нафтопродуктів, електричної енергії, запроваджен$
ня держмонополії на виробництво і торгівлю алкогольними та тютюновими виробами:
встановимо середню заробітну плату в розмірі не менше двох прожиткових
мінімумів
пенсії та інші соціальні виплати повинні бути не нижчі прожиткового мінімуму
(322 грн.)
не допустити збільшення пенсійного віку, все зроблю для збереження пільг
ветеранам війни і праці, чорнобильцям, доступну медичну допомогу всьому
населенню.
Ініціюватиму створення Державного банку розвитку для кредитування вітчизняного
виробництва, де будуть сконцентровані всі бюджетні кошти ( 50 млрд. грн.)
Запровадження для дрібних підприємців фіксованого податку.
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3. Селу — державну підтримку!
Торгувати хлібом, а не землею!
Збереження єдиного фіксованого податку, надання доступних довгострокових кре$
дитів, гарантованого вигідного держзамовлення, ліквідації диспаритету цін, відновлен$
ня зрошення.
Відродження сільських шкіл, клубів, дитсадків, фельдшерських пунктів, лікарень.
4. Комунальні платежі — посильні та виправдані!
Обмеження законом комунальних платежів до 12% доходу сім'ї. Весь український
природний газ, втричі дешевший за імпортний, електроенергію атомних станцій спря$
мувати на потреби населення.
Не допускати відмикання від струму лікарень, шкіл, тих, хто своєчасно сплачує за
спожиту енергію.
5. Дітям і молоді державну допомогу!
Ліквідацію дитячої безпритульності. Встановлення державної допомоги батькам в
розмірі не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.

Н

Вчити тих, у кого є розум, а не лише гроші. Збільшити кількість бюджетних місць у всіх
вузах, добитися, щоб кожен третій випускник школи міг навчатися за державні кошти.
Зробити усе, щоб були введені в дію всі норми законів про освіту щодо соціального
захисту учнів і педагогів. Надання молоді гарантій працевлаштування і житлове
кредитування, скорочення до 1 року служби в армії.
6. Повернути народні заощадження!
На підставі прийнятого рішення в 1996 році за ініціативою соціалістів закону,
добиватися повернення заощаджень за рахунок бюджету, коштів від приватизації,
прибутків банків, списання боргів по комунальних послугах.
7. Допомагати у розв'язанні проблем людей і всього округу.
Продовжити рішучу боротьбу із порушенням конституційних прав і свобод громадян.
Ні одне звернення людини не залишається без моєї уваги.
Буду сприяти прийняттю закону про підтримку депресивних територій економічному
і соціальному зростанню всіх районів, доповнення їх бюджетів.
Здійснення заходів щодо захисту земель від підтоплення, відновлення їх бюджетів.
Здійснення заходів щодо заходів захисту земель від підтоплення, відновлення
меліорації, реалізації програми екологічного захисту Азовського і Чорного морів,
Дніпра, Сивашу, розвитку курортних зон Азовського і Чорного морів, Дніпра, Сивашу,
розвитку курортних зон на Арабатській стрілці, Каланчакському районі, державна
підтримка всесвітньо відомого заповідника "Асканія Нова".
Продовжу роботу по сприянню будівництва доріг, житла, газифікації районів,
забезпеченню населення питною водою, створенню на базі профтехучилищ Генічеська і
Чаплинки вузів 1$го рівня акредитації (технікумів).
Знаю, що проти мене влада кине всі сили, але незалежно від цього все буду робити,
щоб цю програму реалізувати.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

35

18

70,25

5

35,5

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

18

І читання
доповідь

співдоповідь

6

1

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

8

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року

Н

В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

4

0

4

1

0

0

0

1

4

0

1

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Новак Володимир Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель, економіст
Попереднє місце роботи: директор СП "Агро$Поділля"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 43
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та
організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року

Н

Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

4

7

10,2

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

13

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

7

502

за
особистою
ініціативою

6

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

1

Носенко Микола Петрович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер шляхів сполучення
Попереднє місце роботи: начальник залізничної станції м. Ніжин
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України,
порядковий номер у списку 46
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Н

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

5

12,8

0

0

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

5

за
особистою
ініціативою

2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

3
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Результати роботи народних депутатів України

Нощенко Микола Петрович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): політична партія "Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$гідротехнік
Попереднє місце роботи: віце$президент Всеукраїнського
благодійного фонду екології і соціального захисту "Наше
майбутнє", радник Державного секретаря Міністерства
праці і соціальної політики України на громадських засадах
Обраний: в/о № 160, Сумська обл.
Кількість отриманих голосів: 37,9%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
ЛЮДИНІ ПРАЦІ — ПОВАГУ ТА ГІДНЕ ЖИТТЯ

Н

Сьогодні народ України перебуває у складному становищі. Започатковані реформи
не дають бажаних результатів — добробут людей зростає дуже повільно.
Це стосується всіх галузей виробництва, особливо сільського господарства, де
низьким залишається рівень заробітної плати, збільшується кількість землі, що не ви$
користовується.
Мене хвилює, що люди, віддавши своє здоров'я і сили, нині отримують мізерні пенсії,
що в лікарнях хворих нічим лікувати і годувати, від них вимагають купувати ліки за свої
кошти і приносити з собою навіть постільні речі.
Але чи не найтривожнішим сьогодні є те, що багато співвітчизників втрачають віру в
своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Не маючи перспективи влаштувати власне жит$
тя, молодь нерідко вдається до алкоголю та наркотиків, проявляє неповагу до батьків,
людей похилого віку, жінок, стає на шлях правопорушень.
Вважаю, що соціально захищеним має бути кожен громадянин. Працездатна особа
повинна мати роботу із високою зарплатою, молодь — освіту та професію, а люди похи$
лого віку — пристойну пенсію.
Реальна робота замість пустих обіцянок
Ставлю за мету разом із місцевими органами виконавчої влади здійснювати ком$
плексну програму відродження регіонів. При цьому головна увага буде зосереджена на
таких актуальних питаннях:
Підприємництво
Захищатиму інтереси кожного, хто бажає відкрити власну справу. Підтримуватиму
підприємницьку діяльність шляхом зменшення податкового тиску та адміністративного
втручання у справи юридичної особи. Сприятиму відновленню роботи підприємств, що
не працюють і створенню нових робочих місць.
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Сільське господарство
Добиватимуся, щоб сільське господарство стало пріоритетною галуззю. Ініціюватиму
розробку законодавчих актів щодо ринку зерна та цукру, програм по вирощуванню і пе$
реробці в регіоні льону, коноплі, картоплі.
Наполягатиму на збереженні фіксованого податку сільгоспвиробникам, на своєчас$
ному проведенні розрахунків із населенням за земельні паї, які передані в оренду.
Екологія
Організую повторне обстеження населених пунктів на рівень радіації, забруднення
токсичними речовинами.
Добиватимусь вирішення на державному рівні питання забезпечення населення доб$
роякісною питною водою, знищення непридатних для використання отрутохімікатів і
гербіцидів, відтворення лісонасаджень.
Соціальний захист населення
Виступатиму за збереження існуючого пенсійного віку, вдосконалення механізму ад$
ресної соціальної допомоги, в першу чергу, багатодітним сім'ям, інвалідам, одиноким
непрацездатним громадянам.
Розвиватиму мережу соціального обслуговування одиноких громадян похилого віку
за місцем їх проживання.
Домагатимусь повернення "заморожених" вкладів.
Медичне обслуговування
Підтримуватиму введення медичного страхування.
Добиватимусь збереження існуючої мережі медичних закладів, поліпшення їх ма$
теріально$технічної бази та безкоштовного медичного лікування для соціально незахи$
щених верств населення. Докладу зусиль по організації мережі аптек без націнок на ліки
вітчизняного виробництва, а також для діабетиків, пенсіонерів, прокатних пунктів при
них предметами для хворих та інвалідів (милиці, коляски тощо).
Молодь — наша надія.
Боротимусь за розвиток інтелектуального потенціалу України. Підтримуватиму без$
коштовне навчання у державних вузах, відкриття молодіжних клубів, комп'ютерних нав$
чальних осередків, надання молоді пільгових кредитів на навчання та житло.
Всіляко сприятиму відродженню духовності, пропаганді історичного минулого краю.
БЛАГОУСТРіЙ
Буду працювати над подальшою газифікацією населених пунктів округу, освітленням
та озелененням вулиць, благоустроєм доріг, облаштуванням місць масового відпочинку
та створенням сільських комунальних служб.
Керуючись програмою і Вашими наказами, шановні виборці,
я буду захищати Ваші інтереси,
відстоювати право на наше з Вами гідне життя.
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Результати роботи народних депутатів України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

23

10

32,65

4

10,5

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

8

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

7

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року

Н

В тому числі законопроектів:

506

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

3

1

1

0

2

0

0

1

2

0

0

0

0
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Одайник Микола Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: директор
сільськогосподарського товариства
з обмеженою відповідальністю "Яланецьке"
Обраний: в/о № 18, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 43,5%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики
та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

5

5

0

0

Депутатські запити

О
2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

5

за
особистою
ініціативою

5

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Результати роботи народних депутатів України

Олексіюк Сергій Сергійович
Особові дані
Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$гідротехнік
Попереднє місце роботи: головний редактор газети "Волинь"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 67
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року

О
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

4

0

1,2

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2,25

Депутатські запити

7

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

508

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Олійник Борис Ілліч
Особові дані
Рік народження: 1935
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 4
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

10

6

15,75

0

0

Депутатські запити

2
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В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

6

за
особистою
ініціативою

3

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

2
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Олійник Петро Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер$економіст
Попереднє місце роботи: голова міської ради м. Червоноград
Обраний: в/о № 125, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 67,3%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Шановні виборці!

О

Три роки тому мене обрали міським головою Червонограда. За цей час ми погасили
борги по пенсіях (першими в нашому регіоні), регулярно виплачуються регресні
відшкодування, уже 2 роки виплачуються аванси працівникам бюджетної сфери.
Відновлено будівництво житла, створено унікальний соціальний центр для
малозабезпечених, пенсіонерів, реабілітаційний центр для неповносправних дітей,
збудовано вокзал, ринок, стадіон, реконструйована лазня, замінена колекторна
система, відремонтовані дороги, дахи будинків і шкіл, водозабори, очисні споруди, дві
котельні за сучасними технологіями, проведений капітальний ремонт двох шкіл,
відкрита гімназія, комп'ютеризуються навчальні заклади, нові "швидкі допомоги",
онкологічний центр, ремонтуються бібліотеки, введено в дію 2 нових підприємства,
створені прозорі умови роботи міської влади.
Кардинально змінити ситуацію можна лише змінюючи законодавство. Це реально
зробити можна, маючи потужну національно$демократичну силу в парламенті. Такою
бачу блок В.Ющенка "Наша Україна". Саме це підштовхнуло мене до рішення дати згоду
балотуватися у Верховну Раду України. Основні завдання, вирішенням яких
займатимусь як депутат:
На національному рівні
Активна участь у виконанні законодавчих ініціатив Блоку Віктора Ющенка
"Наша Україна"
Підтримка моделі реформування паливно$енергетичного комплексу, розробленої
урядом Ющенка
Проведення та вдосконалення програм реформування аграрного сектора.
Заможний селянин — сильна Держава
Прозорість і спрощення податкової системи, зниження податкового тиску
Пріоритет в соціальній сфері — достойні пенсії пенсіонерам, які працею заробили
на достойну старість, освіта та виховання молоді — нашого майбутнього!
Створення правової держави, основою якої є людина
Визнання армії УПА, як національної
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На регіональному рівні
Реконструкція Добротвірської ТЕС$1, добудова ТЕС$2. Залучення інвестицій у
вугільну галузь для будівництва та реконструкції шахт, заміна обладнання за
світовими стандартами, реформування системи заробітної плати в бік значного
збільшення з залученням кваліфікованих працівників з кінцевою метою створення
регіонального надпотужного паливно$енергетичного комплексу. При цьому
спочатку забезпечити національні потреби, а надлишок експортувати в Європу
(програма Шредера), мета — протидії економічної експансії інших держав на
Україну, відстоювання національних інтересів, що створить тисячі робочих місць,
наповнить бюджет.
Покращення інвестиційної політики. Залучення інвестицій для створення реальної
системи сервісного обслуговування сільськогосподарських утворень всіх форм
власності з метою забезпечення високоефективного сільгоспвиробництва.
Залучення інвестицій для будівництва зональної мережі підприємств з переробки
сільгоспсировини на кооперативній основі з сільгоспвиробником, це дасть не
тільки збільшити рентабельність агропродукції — створить нові робочі місця.
Інтеграція в європейські, транснаціональні економічні структури, використовуючи
географічне положення регіону. Відкриття митниці на переході "Варяж". Кордон —
це інвестиції та робочі місця в сфері сервісного обслуговування.
Реалізація програми відродження історико$культурної спадщини регіону.
Допомога церквам, громадським організаціям для відродження християнської,
патріотичної та національної свідомості громадян.
Створення регіональних програм соціального захисту малозабезпечених.
Реалізація регіональної програми по сприянню освіти та вихованню молоді.
Зсередини знаю проблеми регіону.
За мене говорять реальні справи, потенціал керівника$економіста. Я розумію:
депутат$мажоритарник несе відповідальність за економічний та соціальний розвиток
регіону.
Віра в Бога, пам'ять про мільйони, що загинули за Волю України, довіра людей
спрямовують мене депутатом. Зроблю все можливе, аби Україна отримала такі
закони, владу, яка дозволить подолати кризу, щоб кожна людина – шахтар,
вчитель, лікар, селянин, працівник, підприємець, пенсіонер – могла отримувати
гідну зарплату, бути впевненим у завтрашньому дні, жити краще, дихати
вільніше. Щоб кожен з гордістю сказав – я громадянин України.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

2

2

2,6

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

13,5

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

6

за висновком

у співавторстві

О

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

4

0

2

1

3

0

0

0

4

0

0

0

0
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Олуйко Віталій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, юрист
Попереднє місце роботи: ректор Хмельницького
інституту регіонального управління і права
Обраний: в/о № 189, Хмельницька обл.
Кількість отриманих голосів: 44,9%
Комітет: Комітет з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Я ПЕРЕКОНАНИЙ:
1. Верховна Рада повинна приймати економічно обґрунтовані та юридично грамотні
закони, які б реально вирішували та врегульовували потреби суспільства.
2. Політика — це професія на благо народу, якою повинні займатися досвідчені
фахівці, а якість законів залежить від кількості кваліфікованих юристів, економістів і уп$
равлінців у парламенті та рівня їх порядності, патріотизму і відданості людям.
3. Політик повинен мати згуртовану команду фахівців$однодумців, які б працювали
на благо регіону, що довірив представляти свої інтереси.
4. Регіон — це, насамперед, люди, а не територія. Державна політика повинна виз$
начатись з урахуванням інтересів регіонів.
5. Духовне відродження можливе через повернення людини до Бога.
6. Сім'я та родина — фундамент духовного та соціального життя.
7. Майбутнє України повинні будувати молоді і енергійні патріоти з урахуванням по$
зитивного досвіду старшого покоління.
8. Хто гарно працює — повинен гарно заробляти. Держава повинна забезпечити
ефективний захист соціально незахищених верств населення.
9. Освіта, охорона здоров'я, культура, духовність, турбота про людей похилого віку,
соціальний захист жінок, дітей і молоді — пріоритетні напрямки діяльності держави.
10. Громадяни України гідні того, щоб жити у заможній державі та мають для цього усі
передумови.
МОЯ МЕТА:
У СФЕРІ ДЕРЖАВНО$ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ:
здійснення державно$правових реформ з урахуванням пріоритету людських інте$
ресів над державними;
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зниження рівня злочинності, подолання корупції у державних органах,
недопущення перетворення України у поліцейсько$бюрократичну державу;
скасування депутатської недоторканності.
У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:
не допустити ліквідації районів у ході адміністративної реформи;
створення фінансово потужних регіонів як основи добробуту населення;
припинення росту тарифів у комунальній сфері та встановлення доступних і
стабільних цін на основні продукти, товари і послуги;
у сільській місцевості — сприяти будівництву доріг, повній газифікації сіл, відро$
дженню мережі сільських шкіл, фельдшерсько$акушерських пунктів, бібліотек та
будинків культури.
У СФЕРІ АГРАРНО$ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ:
земля України — громадянам України. Землею мають володіти ті, хто на ній
працює;
створення пільгового оподаткування і кредитування для сільськогосподарських
товаровиробників;
припинення несправедливого ціноутворення на сільськогосподарську продукцію;
подолання прірви між рівнем життя села і міста.
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ:
боротьба з безробіттям через нарощування потужностей національного вироб$
ництва;

О

недопущення скасування чи зменшення обсягу пільг, що передбачені бюджетами
на соціальний захист;
забезпечити право пенсіонерів на пенсії залежно від стажу та умов роботи;
гарантувати ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій,
інвалідам, дітям$сиротам особливий соціальний захист;
справедливе повернення знецінених вкладів громадян;
реальний захист материнства і дитинства, призупинення зростання смертності над
народжуваністю, створення умов, за яких молоді особи бажали б народжувати;
зміцнення соціального захисту вітчизняної інтелігенції шляхом переведення вчи$
телів, медиків, працівників культури і соціальної сфери у статус державних служ$
бовців із відповідною оплатою їх праці.
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ:
подолання екологічної кризи і посилення державного та громадського екологічно$
го контролю за чистотою природи;
чисте довкілля, здоровий спосіб життя — основа безпеки життєдіяльності людини.
У СФЕРІ ГУМАНІТАРНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ТА ДУХОВНОЇ ПОЛІТИКИ:
створення системи якісної і доступної освіти, здатної формувати особистість і
фахівця;
реорганізація шкільної освіти, за якої початкова, неповна середня і середня освіта
здобувалася б відповідно 5, 10, 12 років;
відродження, популяризація і захист культурних та духовних надбань України.
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У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ:
створення мережі робочих місць для молоді, де б вона могла проявити свої
здібності;
започаткування системи пільгових кредитів молодим сім'ям на купівлю і
будівництво житла та здобуття освіти.
У СФЕРІ ОБОРОНИ:
створення професійної та високооплачуваної армії.
У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ:
перетворення України на передову європейську державу зі збереженням
партнерських та економічно взаємовигідних зв'язків з братніми народами.
Сподіваюсь на Вашу довіру та підтримку!
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Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

6

22,5

14
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Депутатські запити
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за дорученням комітету
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6

0

0
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Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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галузевий
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соціальна
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інше

позитивний
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негативний

прийнято у
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підписано
Президентом
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правова
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за спрямуванням
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ініційовано
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4

5

4

1

0
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4
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8

1

1

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Омельченко Григорій Омелянович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Українська народна партія "Собор"
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 3
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року

О
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

4

8,6

0

0

Депутатські запити

23

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

4

516

за
особистою
ініціативою

2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

за
дорученням
фракції

2

Омельченко Олександр Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: будівельник, інженер$технолог
Попереднє місце роботи: виконавчий директор
корпорації "Укрреставрація"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 53
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року

О
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

0
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Результати роботи народних депутатів України

Оніщук Микола Васильович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Партія промисловців і
підприємців України
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: перший заступник голови
Спілки юристів України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 13
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

О

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

12

53,1

20

74,75

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

12

0

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

2

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

2

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

518

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

20

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

14

7

12

1

1

0

1

0

11

1

1

1

1
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Онопенко Василь Васильович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Українська соціал$
демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 4
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

8

61,5

8

27,25

Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

8

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

8

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

8

7

1

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0
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О

Результати роботи народних депутатів України

Оржаховський Анатолій Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: заступник
Каланчацького селищного голови
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 60
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

О

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

20

16

46

1

2,5

Депутатські запити

33

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

16

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

2

12

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

520

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0
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Оробець Юрій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$енергетик
Попереднє місце роботи: заступник голови товариства з
обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Абакус"
Обраний: в/о № 222, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 30,2%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Політичні завдання українського суспільства
(витяги з програми)
Законність
Повернути українському суспільству повагу до Конституції та законів.
Відновити дію законів для захисту людини від можновладців. (Судова реформа,
різке підвищення відповідальності і статусу суддів).
Запровадити цивілізовану систему функціонування влади. (Формування парла$
ментською більшістю уряду національної довіри, що підзвітний парламенту).
Усунути олігархічні клани від влади. Викорінити злочинність та корупцію з вищих
ешелонів влади. (Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради,
правоохоронних органів, судів).
Добробут
Встановити помірні, прості і прозорі податки. Захистити дрібний та середній
бізнес від рекету чиновників.
Зосередити бюджетні кошти на пріоритетних напрямах. (Високоінтелектуальних
галузях виробництва, будівництві, науці, культурі, охороні здоров'я, освіті та ви$
хованні молоді).
Запровадити практику судової відповідальності членів уряду за нецільове вико$
ристання бюджетних коштів. (Предмети розкоші для номенклатури, невиплату
зарплат та пенсій).
Недопущення диктату інших держав та їх капіталу в питаннях, що визначають
національну та економічну безпеку України. (Втрата кваліфікованих фахівців, по$
стачання газу та нафтопродуктів, експорт та імпорт товарів та технологій).
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Результати роботи народних депутатів України
Соціальна справедливість
Запровадити справедливу пенсійну реформу та достойний людини соціальний за$
хист. (Пенсіонерів, інвалідів, сиріт, матерів, багатодітних та безпритульних).
Законодавчо гарантувати безкоштовну медичну допомогу для мало$ і середньоза$
безпечених.
Здійснити програми створення нових робочих місць для безробітних. (Для молоді
та для людей старше 40 років).
Запровадити доступну довготермінову систему кредитування побудови житла.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

5

19,5

0

0

Депутатські запити

11

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

О

за дорученням комітету
Всього

5

522

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

1

Осика Сергій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$міжнародник
Попереднє місце роботи: радник Президента України
при Адміністрації Президента України
Обраний: в/о № 96, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 43,5%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Вибори не для депутатів. Вибори для людей.
Тільки можливість реалізації на практиці соціальних, економічних та політичних прав
кожною людиною є запорукою розвитку вільного і заможного суспільства в нашій
країні. Переконаний, що безпосередньо обраний людьми депутат повинен вирішувати
проблеми і захищати інтереси своїх виборців, а не тільки працювати на загальнодер$
жавні питання.
Основними складовими моєї програми є:
створення механізму виконання депутатом наказів виборців і його відповідаль$
ності перед ними аж до відкликання виборцями недобросовісного депутата;
встановлення законодавчого статусу парламентської більшості, яка формує Уряд і
разом з ним несе відповідальність перед громадянами за стан справ у державі;
встановлення права Президента України на розпуск Верховної Ради у разі її не$
здатності сформувати парламентську більшість та Уряд;
визначення юридичних гарантій роботи опозиції в парламенті;
істотне обмеження депутатської недоторканності, привілеїв та пільг депутатів, зо$
крема, обмеження розмірів зарплатні та інших виплат депутату рівнем середньої
зарплатні в країні;
внесення суттєвих доповнень до земельного законодавства з метою невідклад$
ного забезпечення права самостійного розпорядження землею її законним
власникам;
звільнення від оподаткування створюваних в сільській місцевості підприємств (в
тому числі, реорганізованих колишніх колективних та державних господарств) на
період до трьох років;
забезпечення доступності кредитних ресурсів для села на вигідних умовах;
усунення оподаткування ПДВ споживчих товарів першої необхідності, що прода$
ються населенню, такий ПДВ — це, зокрема, сплата державі 20 копійок з кожної
гривні, витраченої на хліб;
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зменшення так званого "подоходного" податку з громадян: місячні доходи до
500 гривень — не оподатковувати, до 2000 гривень оподатковувати за ставкою
10%, а вищі — за ставкою не менше 20%;
запровадження механізму автоматичного звільнення підприємств та громадян від
оподаткування на суму боргу держави перед ними;
розширення існуючих та створення нових спеціальних (вільних) економічних
зон в окрузі;
обмеження кількості вимог та дозволів, необхідних для ведення господарської
діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної;
встановлення мінімального розміру зарплатні та пенсії на рівні не меншому за
розмір прожиткового мінімуму працездатної особи (365 гривень на місяць у
2002 році), зняття всіх обмежень щодо розміру пенсій;
повне відшкодування втрачених коштів та збитків вкладникам АКБ "Україна";
надання районам, прилеглим до Чорнобильської зони, як найбільш потерпілим від
Чорнобильської катастрофи, спеціального законодавчого статусу для запрова$
дження соціально$економічних пільг і гарантій із включенням до державного бюд$
жету джерел фінансування відповідних обсягів видатків на ці потреби;
прийняття державного плану комплексного соціально$економічного розвитку
м. Славутича із відповідним фінансуванням; жителі м. Славутича і прилеглих до
зони районів повинні мати пріоритетне право на роботу в Чорнобильській зоні;
забезпечення безумовного фінансування в повному обсязі раніше прийнятих про$
грам і постанов Уряду щодо Чорнобильської зони;
вирішення проблем, що виникають внаслідок виведення ЧАЕС з експлуатації на ос$
нові відповідних державних програм і забезпечення відповідного фінансування з
державного бюджету;

О

запровадження істотних (на рівні 100 і більше відсотків) надбавок до зарплатні та
пенсій освітянам, медикам іншим працівникам бюджетної сфери, які постійно пра$
цюють (працювали) в районах округу;
виділення бюджетних коштів для будівництва, ремонтів і забезпечення новим об$
ладнанням шкіл, лікарень інших об'єктів соціальної сфери, розташованих в окрузі;
вирішення питань газифікації, телефонізації, водопостачання, будівництва очис$
них споруд, впорядкованих сміттєзвалищ та доріг з твердим покриттям в окрузі.
Я робитиму все, щоб моя діяльність по виконанню програми задовольняла і захища$
ла інтереси моїх виборців. Для постійного обопільного зв'язку з виборцями, отримання
їх наказів, вивчення їх потреб зобов'язуюсь створити мережу постійно діючих гро$
мадських приймалень.
Наведена редакція моєї програми містить лише виклад її основних тез. В ході
передвиборної кампанії виборці будуть ознайомлені з цією програмою більш детально
та аргументовано.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

2

5

19,35

ініційовано

коефіцієнт
результативності

12

55,75

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року

О
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

12

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

11

0

12

0

0

0

0

3

9

0

0

1

1
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Осташ Ігор Іванович
Особові дані
Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: філолог$славіст, правознавець
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 127, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 55,4%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Час рішучих змін настав. Кожен із нас мусить усвідомити, що Україна — наша держа$
ва, і тільки від нас залежить, якою вона буде завтра.
Народ України єдиний у прагненні жити заможніше, бути шанованим як у власній дер$
жаві, так і за її межами.

О

Добробут кожного українця та збереження духовної спадщини й християнських
цінностей є для мене запорукою процвітання держави.
Як для політика, який працює задля європейського вибору України, для мене найви$
щою цінністю є людина, її гідність та її невід'ємні права, записані в Європейській кон$
венції з прав людини.
У центрі моєї уваги як політика — проста людина як:
Особистість, яка має право на власну думку у ставленні до суспільних процесів,
на вільне висловлення власних переконань та на власну гідність.
Господар, який має можливість забезпечити гідний рівень добробуту для себе й
своєї родини, а також має право на соціальний захист у випадку, коли він його
потребує.
Громадянин, активний учасник суспільно$політичних процесів, який має доступ
до механізмів впливу на державну політику та визначає напрям змін у суспільстві.
Сім’янин, у якого здорові та щасливі діти, захищені дідусі й бабусі.
Реалізація моєї програми покликана повернути кожному українцеві гідність і впев$
неність у завтрашньому дні. Моя програма забезпечує права і основні свободи людини,
безпеку та соціальний захист громадян, можливості самовизначення та інтелектуально$
го розвитку людини.
Свобода приватної ініціативи є головною передумовою достатку українців.
Протягом восьми років я допомагав і допомагатиму надалі нашим дітям, щоб створи$
ти їм належні умови для творчості та духовного збагачення, для лікування та оздоров$
лення, для навчання, у тому числі за кордоном. Надалі підтримуватиму створені за моєї
ініціативи вищі навчальні заклади.
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Справою честі я вважаю розпочату мною у попередньому скликанні парламен0
ту боротьбу за:
прийняття закону про надання воїнам ОУН$УПА статусу учасників війни;
суттєве підвищення зарплати працівникам освіти та медицини;
надання статусу учасника війни особам, які були переселені в Україну із західних
етнічних українських земель;
захист української мови, за активну українізацію теле$ та радіоефіру, підтримку ук$
раїнської книги, преси;
відродження добробуту і традицій українського села.
Мої принципи:
Моральність — передусім інтереси народу, простої людини, а не окремих кланових
олігархічних груп і скороспілих корумпованих багатіїв.
Чесність — християнська добропорядність, єдність слова і діла у політиці, щирість та
відкритість перед людьми.
Відповідальність — я особисто несу перед своїм виборцем, перед народом України
за свою роботу в парламенті та буду й надалі звітувати перед громадськістю про свою
діяльність і про хід виконання своїх зобов'язань.
Основним економічним завданням для мене буде підтримка вітчизняних та закордон$
них інвестицій, упровадження новітніх технологій на наших підприємствах, захист влас$
ного товаровиробника, розвиток туристичної інфраструктури, створення нових робочих
місць за рахунок малого та середнього підприємництва в районі.
Надалі підтримуватиму започатковані за моєї підтримки такі інвестиційні проекти, як
Стрийська швейна фабрика "Стрітекс" та швейний цех у Журавно, Жидачівський целю$
лозно$паперовий комбінат, Бориславська нафтова компанія, аграрні переробні
підприємства, автомобілебудівні проекти та багато інших.
Особливо гостро в окрузі стоїть питання захисту природного довкілля, збереження
чистої питної води. У цьому зв'язку я домагався та домагатимусь виділення коштів на
будівництво та ремонт очисних споруд. Одне з найважчих економічних та соціальних
питань у Жидачівському районі — це Подорожненський рудник та пов’язана з ним
Журавенська зона. Остаточне розв'язання усіх пов'язаних з його закриттям проблем,
особливо соціальних, — один із основних напрямів моєї роботи на виборчому окрузі.
Приділяючи особливу увагу захисту національного товаровиробника, усіляко
підтримуватиму розвиток підприємства "Поліграфмаш"(Ходорів). Я переконаний, що
найближчим часом слід очікувати у цій галузі серйозного вибуху. У моєму окрузі на
Стрийщині та Дрогобиччині потужно працюють геологорозвідувальні підприємства. У
цьому зв'язку я буду продовжувати докладати усіх можливих зусиль для їхнього
розвитку, а звідси — забезпечення України власними енергетичними ресурсами.
У центрі уваги також буде місто Моршин. Свого часу я домігся, щоб Моршин став
містом. Наступним кроком має стати статус міста обласного підпорядкування та
створення спеціальної курортної зони, де буде вигідно вкладати інвестиції.
Я вірю, що ми разом
доб'ємося, щоб моральність політики стала не гаслом, а справою честі та
принципом нової влади;
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забезпечимо справедливість влади, що гарантуватиме рівні можливості для
достойного життя: соціальний захист тих, хто не здатен самостійно себе
забезпечити та необтяжливе оподаткування для працюючих;
побудуємо цивілізоване суспільство, в якому влада служитиме своєму народові та
буде політичним механізмом узгодження і реалізації його інтересів;
побудуємо соціальну державу, в якій свобода, солідарність та справедливість
визначатимуть розвиток і добробут кожної людини, і яка забезпечить отримання
достойних пенсій та високі виплати молодим матерям.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

10

9

23

2

3,5

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

9

І читання
доповідь

співдоповідь

1

3

5

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

О

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0
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Павленко Юрій Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1975
Партійність (на момент виборів): Молодіжна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії
Попереднє місце роботи: голова Молодіжної партії України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 40
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

2

1

3,6

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

9

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1
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Павлюк Микола Пантелеймонович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$експлуатаційник водного транспорту
Попереднє місце роботи: начальник Одеського порту
Обраний: в/о № 137, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 31,3%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Я — реаліст і тому говорю про те, що дійсно можна зробити для округу, міста й дер$
жави. Те, що викладено в Програмі, можна починати робити вже зараз. Але зусиллями
лише однієї людини, нехай навіть і керівника великого підприємства, цього не досягти.
Ми можемо це зробити лише всі разом і не лише "знизу" (з місцевого рівня), але й
"зверху" з рівня державного — Верховної Ради України.
Економіка

П

Не розбазарювання державного майна, не продаж його за безцінь невідомим оф$
шорним компаніям під маскою приватизації — а, натомість, примноження та нако$
пичення державного багатства з використанням нових ринкових механізмів.
Розвиток приватного підприємництва на державних потужностях лише під жорст$
ким контролем держави. Поєднання державного та бізнес$підходу до розв'язання
виробничних проблем.
Соціально орієнтована ринкова економіка як противага хижацькій експлуатації
людських та виробничих ресурсів.
Політика
Верховна Рада України має перетворитися з ареною політичних з'ясовувань сто$
сунків на раду найдосвідченіших та наймудріших представників від політики, еко$
номіки й культури, за плечами кожного з яких — конкретний позитивний досвід.
Кожне політичне рішення має прийматися за принципом "держава для людини",
а не "людина для держави".
Округ
Будівництво
Максимально сприяти будівництву нової дороги від вулиці Одарія до окружної
дороги.
Спільно з місцевими органами влади взяти участь у розробці й реалізації плану ре$
конструкції дренажної та каналізаційної систем на Пересипі.
Активно сприяти розв'язанню проблеми якості послуг громадського транспорту та
обладнання зупинок критими каркасами.
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Робочі місця
Розвиток виробничих потужностей порту та його інфраструктури з залученням
спеціалістів, що проживають в окрузі.
Створення нових підприємств у зоні Порто$франко з додатковими робочими
місцями.
Підтримка розвитку підприємництва на місцях шляхом пільгового оподаткування,
особливо в комунальній сфері та сфері послуг.
Освіта
Проведення щорічних учбових олімпіад серед старшокласників та підтримка пере$
можців при вступі до вузу.
Підтримка розвитку спортивних секцій, кружків, клубів за інтересами при районних
палацах молоді й студентства.
Охорона здоров'я
Активна підтримка реалізації програм обладнання лікувальних закладів округу су$
часною апаратурою та забезпечення медикаментами.
Організація відпочинку та оздоровлення дітей району в оздоровчих таборах та са$
наторіях.
Підтримка розвитку благодійних програм для забезпечення бідних мешканців ок$
ругу лікувальними препаратами.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

П

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

0

0,9

0

0

Депутатські запити
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Результати роботи народних депутатів України

Панасовський Олег Григорович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$теплоенергетик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 47, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 35,9%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Оцінка ситуації
Україна перебуває в стадії глибокої затяжної кризи, що розповсюджується на дер$
жавне улаштування, економічну і фінансову системи, загальний політичний стан в країні.
Україні не вдалося здійснити економічні реформи, вибрати і затвердити модель
національної економіки, що забезпечує стабільний економічний ріст, добробут народу.

П

Мета
Відродження і подальший підйом економіки України, як основи створення високого
рівня життя народу України; забезпечення соціально$економічних гарантій, грома$
дянського миру і злагоди в суспільстві.
Основні положення
І. Зміцнення основ державно0політичної системи.
Державність — не самоціль. Державність повинна служити гарантом визнаних в
цивілізованому світі прав людини і безпеки громадян своєї країни.
Встановлення в Україні двомовності — присвоєння статусу другої державної
офіційної мови російській мові в Україні.
II. Зовнішньоекономічна діяльність і політика.
Побудова економіки, інтегрованої в єдиний з країнами СНД економічний простір.
Розробка і здійснення єдиної стратегії перспективного розвитку енергетики з
урахуванням ПЕК СНД.
Усунення законодавчих обмежень, що перешкоджають ефективному здійсненню
зовнішньоекономічної діяльності між країнами СНД.
III. Відродження і подальший підйом аграрного комплексу.
1. Соціальна і економічна підтримка села:
Інтенсивний розвиток виробничої інфраструктури села, пріоритетне інвестування
будівництва мобільних потужностей, забезпечуючих повний цикл виробництва,
переробки і зберігання продукції АПК.
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Законодавче забезпечення паритету цін на промислову і сільськогосподарську
продукцію.
IV. Формування ринкового середовища.
1. Прийняття законів, що надійно охороняють право людини на будь8яку форму
власності і економічної діяльності.
2. Створення і законодавче закріплення однакових умов діяльності
підприємствам промисловості і АПК усіх форм власності; розумне і економічно обґрун8
товане сполучення ринкової економіки і державного регулювання.
V. Державна регіональна політика: "Сильні регіони — міцна держава".
1. Реформування вугільної промисловості:
Нормативно$правове забезпечення і пріоритетне інвестування заходів, передба$
чених програмою "Українське вугілля".
Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства з метою посилення про$
тидії злочинним проявам, негативним явищам у діяльності підприємств ПЕК.
Правове закріплення регіональних програм з урахуванням специфіки і потенціалу
регіону.
Реформування і прискорений розвиток ПЕК Донецького регіону як основи подат$
кової бази і формування регіонального і державного бюджетів.
Створення правових, економічних і фінансових умов для динамічного розвитку
регіонів$донорів (конкретно — Донецької області).
Оздоровлення навколишнього середовища, зниження екологічного навантаження
на середовище мешкання населення регіону.
VI. Генеральна лінія. Пріоритети, дії.

П

Системна криза не дозволяє за короткий строк відновити рівень виробництва і по$
дальший його підйом.
Проведення політики розширення експорту — надійний шлях досягнення статусу
економічно розвинутої країни.
АПК, енергетика, металургія — головний експортний потенціал України, джерело
валютних надходжень, основа економічного відновлення усіх галузей народного госпо$
дарства України.
В будь$яких умовах необхідно інвестувати галузі, які дають миттєвий ефект і май$
бутнє країни: науку, охорону здоров'я нації, культуру, освіту.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

3

11,55

3

18,25

Депутатські запити
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Результати роботи народних депутатів України

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

3

І читання
доповідь

співдоповідь

3

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

0

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

2

0

0

П
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Парубок Омелян Никонович
Особові дані
Рік народження: 1940
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 2
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи
з місця

з трибуни

4

Законодавчі ініціативи
коефіцієнт
результативності

ініційовано

1,2

2

0

коефіцієнт
результативності

Депутатські запити

П

6

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Пеклушенко Олександр Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова правління
Запорізької обласної споживчої спілки
Обраний: в/о № 84, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 25,3%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Спираючись на власний життєвий і трудовий шлях, досвід політичної боротьби, ро$
зуміючи сподівання і очікування жителів округу, розділяючи їх незадоволення станом
справ в країні, я сподіваюсь на підтримку своїх виборців і в своїй діяльності на посаді
народного депутата докладу всіх зусиль для зміни життя людей нашого Запорізького
краю на краще.
1. Політикоправові основи

П

Україна починається не з Києва і не з обласного центру, Україна починається і
закінчується на селі. Інтереси людини, жителів села, селища, міста, району, області по$
винні складати основу держави.
Діяльність органів влади всіх рівнів підлягає постійному і повному контролю. Владу
необхідно очистити від потворних проявів корупції і хабарництва. Адміністративний апа$
рат повинен бути скорочений. Державою повинні керувати люди з совістю і розумом.
Депутатська недоторканність перед законом повинна бути скасована на всіх рівнях.
Якщо я буду обраний депутатом, я сам відмовлюсь від депутатської недоторканності.
2. Економічні основи
Держава для людини, а не навпаки. Економіка — це засіб для життя. Але з метою еко$
номії неможливо жертвувати життям народу. Податковий кодекс повинен бути простим
і зрозумілим, податки не повинні перевищувати 10% від прибутку, але сплачувати їх по$
винні всі в повному обсязі. Чим менше перевіряючих, тим менше зловживань. Зупинено
громаду перевіряючих — знищимо порушення в економічному секторі. Необхідно зупи$
нити іноземну товарну інтервенцію. Підтримаємо власного виробника — забезпечимо
майбутнє наших дітей. Сільськогосподарські виробники усіх форм власності повинні
мати державні замовлення, пільги в оподаткуванні. Інтереси власників земельних паїв
повинні мати правовий державний захист. Я буду добиватись скасування усіх видів
податків та мита на обладнання виробництва товарів народного споживання, які
використовуються в аграрному секторі і сільськогосподарському виробництві.
3. Соціальні основи
Всіх, хто може працювати, держава повинна забезпечити роботою і заробітною
платою. Але ми не зможемо називатися ні державою, ні родом, доки не створимо
відповідних умов життя для пенсіонерів, інвалідів, дітей. Якщо ми хочемо змін на краще
в державі, ми повинні обов'язково змінити життя, змінити дійсне положення, місце і
роль жінки в суспільстві. Доки жінці буде погано — доти державі не буде добре. Ні
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приватному медичному обслуговуванню! Необхідно зупинити зростання комерціалізації
освітніх послуг у вищій школі.
Що я хочу зробити? Я хочу добитися прийняття законів на благо всього народу.
Закон повинен бути простим, зрозумілим, доступним. Тоді він буде сприйматись і
виконуватись, не буде бажання шукати шляхів, як його обійти. За допомогою виважених
законів я хочу забезпечити: якнайшвидше подолання економічної та фінансової кризи;
збалансоване функціонування різних гілок влади; надійний захист прав і свобод,
встановлених Конституцією; роботу ринку для людини, а не людини для ринку;
справедливу та ефективну приватизацію. У своїй роботі в парламенті та виборчому
окрузі я буду керуватись такими принципами: людина — найвища соціальна цінність;
влада — народу, для народу, в ім'я народу; верховенство права, правове вирішення всіх
проблем; рівна відповідальність кожного перед законом. Я рішуче виступаю проти:
безвідповідальної влади перед власним народом, роздування державного апарату,
його бюрократизації; руйнування вітчизняного виробництва, невиправданого
податкового тиску на виробника, економічної і фінансової залежності від іноземних
держав; засилля західної "масової культури". Задумайтесь і дайте відповідь: Чому в
багатій Україні — ми бідні? Чому на родючій землі — ми голодні? Чому в енергетично
багатому краї — ми без світла? Кожен уряд робить зі своїм народом те, що він, народ,
йому, уряду, дозволяє робити. Потрібні зміни! І ці зміни ми можемо зробити разом з
вами. Я, Пеклушенко О.М., гарантую, що буду піклуватися про кожного виборця, про
наш регіон, про здійснення своєї програми у повному обсязі.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

23

1

7,9

5

13

Депутатські запити

П
9

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

3

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Петренко Володимир Сергійович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: помічник$консультант
народного депутата України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 41
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

П

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

3,25

Депутатські запити

14

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Петров Віктор Борисович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 29
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

4

6,75

0

0

Депутатські запити

П
1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

4

за
особистою
ініціативою

3

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Результати роботи народних депутатів України

Петров Олег Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: фізик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 211, Чернігівська обл.
Кількість отриманих голосів: 36,7%
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Молодим — роботу,
літнім — захист і турботу!
Моя програма базується на системі цінностей "Людина — Родина — Добробут —
Україна". Тому кожна людина з її інтересами і запитами є основою моєї депутатської
діяльності. Потреби людей і надалі залишатимуться у центрі моєї уваги.

П

Я працюю у Верховній Раді України задля сприяння кожній людині у досягненні виз$
начених нею життєвих цілей, кожній родині — у створенні власного щастя і добробуту як
результату праці на благо своєї сім'ї та разом усіх для процвітання України.
мій принцип " молодим — роботу, літнім — захист і турботу!" реалізувався у
Верховній Раді шляхом створення правових умов для збільшення доходів і зрос$
тання економічної активності працездатних громадян, підвищення ефективності
соціального захисту людей.
Наша парламентська більшість домоглася прийняття Бюджетного, Господарського,
Земельного, Митного, Сімейного, Цивільного кодексів. І надалі ми робитимемо все для
реалізації принципу "влада для людини, а не людина для влади".
Пріоритетний напрямок моєї депутатської діяльності — робота в окрузі для
розв'язання проблем окремої людини, трудових колективів, місцевих громад.
Насамперед, це створення достатньої кількості робочих місць для забезпечення по$
вної зайнятості; підтримка вітчизняного товаровиробника; досягнення випереджаю$
чого зростання заробітної плати порівняно з ростом цін; підвищення оплати праці тим,
у кого заробітна плата нижча прожиткового рівня; наповнення місцевих бюджетів.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку
Чернігівської області уже допоміг залучити в округ десятки мільйонів додаткових
коштів, створити нові робочі місця. На черзі регіональні програми розвитку сільського$
сподарського машинобудування, зокрема комбайн "Єнісей$Дніпро"; відродження льо$
нарства і тваринництва, досягнення паритету цін на сільськогосподарську і промисло$
ву продукції.
Лише здорова людина почувається щасливою.
допомагав і допомагатиму лікарням у придбанні обладнання, інструментів, ме$
дикаментів.
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За час моєї депутатської діяльності в окрузі з’явилися стоматологічна служба, офталь$
мологічне відділення, четверта в Україні лікарня Червоного Хреста, надано матеріальну
допомогу всім ФАПам округу, завезено обладнання і медикаменти на мільйони гривень.
Щастя родини — в дітях.
підтримуватиму усі дії, спрямовані на створення належних умов для навчання і
творчого розвитку дітей та молоді, підтримки молодих талантів;
всіляко допомагатиму розв’язанню проблем культурного дозвілля молодих людей,
особливо у невеликих селах.
Я особисто сприяв будівництву нових і ремонту старих шкільних будинків, наданню
матеріальної допомоги усім школам округу, багатьом клубам. В усіх райцентрах округу
відкрито комп'ютерні класи, діють факультети довузівської підготовки Національного
технічного університету. Я — ініціатор прийняття Закону України "Про позашкільну
освіту". Тисячі дітей округу оздоровилися у центрі УМАКО "Сузір'я", МДЦ "Артек", Києві,
за кордоном.
Повага до літніх людей — це повага до самого себе.
ліквідувати заборгованість з пенсій і більше не допускати цього ганебного явища;
розмір пенсії має відповідати дійсному трудовому внеску кожної людини, для цьо$
го започаткуємо пенсійну реформу, удосконалюємо систему соціальної підтримки
уразливих груп;
щороку збільшуватимемо видатки у Державному бюджеті на повернення знеціне$
них заощаджень;
вирішуватиму індивідуальні питання людей.
За час моєї депутатської діяльності в округ надійшло гуманітарної допомоги на де$
сятки мільйонів гривень. І надалі надаватиму допомогу всім, хто її потребує. З 4028 на$
казів і більше 3500 звернень виборців опрацьовано 7359.

П

Категорично відкидаю можливість надання порожніх обіцянок.
Все, що заплановано, буде виконано! Твердість мого слова визначають
реальні результати роботи — не обіцяти, а працювати!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

0

0,9

2

4,25

Депутатські запити

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Пєхота Володимир Юлійович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: заступник голови Партії регіонів –
керівник Центрального апарату Партії регіонів
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 39
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

П

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

2

7,2

0

0

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

2
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за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

2

Пинзеник Віктор Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 5
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

39

24

72,2

10

20,75

Депутатські запити

П
1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

24

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

1

8

за
дорученням
фракції

10

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

10

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

6

4

0

4

2

3

0

1

0

5

2

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Писаренко Анатолій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель$тренер, економіст
Попереднє місце роботи: голова підприємства "Вітал тер"
Обраний: в/о № 68, Житомирська обл.
Кількість отриманих голосів: 25,1%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Шановні виборці!

П

Прийшов час відповідальних рішень. Від виборів 31 березня залежить доля Ук$
раїни на багато років. Моє життєве кредо: "Знати та діяти". Я, внук простого млина$
ря села Забілоччя Радомишльського району, не з чуток знаю, як нелегко сьогодні жи$
веться звичайному селянину. До тисячолітньої історії своїх предків ставлюся з вели$
кою пошаною. Найвищий сенс життя бачу в служінні народу України, ідеалам добра
та справедливості.
Я — за зв'язок поколінь, повагу до літніх людей, піклування про їхній добробут та
спокій. Адже сьогодні ветерани, які захищали Батьківщину, підняли її з руїн, викинуті на
узбіччя життя. Я за сім'ю, дітей, продовження роду. За збереження традицій, культури та
мови. Підтримую селянство, як найважливішу опору держави, вважаю, що земля має
належати тому, хто її обробляє.
Я — за життєво необхідні країні реформи, що мають працювати в першу чергу на
людину, а не на державу. Важливо зрозуміти: не в державі товарів багато, а в народу
грошей мало.
Я буду домагатись прийняття законів про підвищення мінімального розміру
заробітної плати, пенсій, субсидій та найголовніше — відповідальності за їх невиплату.
Я — за багатоскладову економіку. Право на державну підтримку мають підприємства
всіх форм власності, що приносять користь державі.
Народ уже змусив своїх правителів казати такі забуті ними слова, як
"справедливість", "соціальний захист", "зміцнення держави". Але слів та обіцянок мало.
Потрібно, щоб закони не тільки приймались, але й виконувались.
Я — за демократію, владу народу, що означає відповідальність державних органів
перед громадянами України. Це те, що сьогодні нам не вистачає скрізь та в усьому. За
життя по правді, по совісті та справедливості.
Я звертаюсь до всіх, хто заробляє на хліб чесною працею.
До тих, хто в тяжкі роки становлення нашої держави і відбудови у повоєнні
роки віддавав їй свої сили, розум і працю.
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До молоді та інтелігенції, яким не байдужа доля національної культури,
відродження духовності.
Я звертаюсь до всіх вас! Будьмо разом у боротьбі:
 ЗА СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ
 ЗА ЖИТТЯ, ГІДНЕ ЛЮДИНИ
ГОЛОСУЙТЕ ЗА:
1. Безплатні освіту і охорону здоров'я.
2. Забезпечення кожного робочим місцем і нормальною зарплатою.
3. Створення людських життєвих умов всьому особовому складу Збройних сил
України, ветеранам Великої Вітчизняної війни, "афганцям", пенсіонерам.
4. Зниження всіх видів податків.
5. Підтримку вітчизняного товаровиробника.
Я – ЗА:
Закон і порядок; злагоду в суспільстві; розвиток молодіжного спортивного руху;
відновлення спеціалізованих шкіл спортивного виховання; негайне повернення
ваших банківських вкладів і своєчасну виплату зарплат та пенсій.
Я – ПРОТИ:
влади шахраїв; свавілля чиновників; беззаконня й насильства; національного
та релігійного протистояння; наркоманії і розбещеності.
Я ЗА ЛЮДИНУ — НАЙВИЩУ СОЦІАЛЬНУ ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬСТВА.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! НЕ ЛЮДИНА ДЛЯ ДЕРЖАВИ, А ДЕРЖАВА ДЛЯ ЛЮДИНИ.
ВСЯ ВЛАДА, ЗЕМЛЯ І ПІДПРИЄМСТВА — НАРОДУ УКРАЇНИ!

П
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
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Результати роботи народних депутатів України

Писарчук Петро Іванович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$теплоенергетик
Попереднє місце роботи: генеральний директор
товариства з обмеженою відповідальністю "АЙПІЄ$Л"
Обраний: в/о № 124, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 46,1%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма

П

У друге десятиріччя незалежності Україна увійшла з тягарем складних проблем. Кон$
ституція та діючі державні структури не забезпечують стабільного й ефективного роз$
витку української державності й поступу суспільства. Водночас шлях, пройдений за ро$
ки незалежності, не можна оцінювати лише негативно. Проте якісні зрушення, необхідні
для успішного процесу державотворення, потребують приходу до влади людей з новим
політичним мисленням, чистим сумлінням та високими діловими якостями.
Зовнішня і внутрішня політика
Позаблоковий статус України та її геополітичне розташування передбачають
орієнтацію на класичні політичні, моральні, культурні й світоглядні цінності світової
цивілізації, перегляд оборонної доктрини, реформування армії та ВПК згідно вимог
національної безпеки, гарантування основних прав людини та побудову відкритого гро$
мадянського суспільства при інтеграції в європейське співтовариство та інституції.
Основу суспільного життя і розвитку країни становлять Конституція та Закон. Дії всіх
статей Конституції та норм законів повинні бути реальними (гарантованими в судовому
порядку) і дійсними для всіх громадян України, які є рівними перед Законом.
Чесні і відкриті вибори під громадським контролем слугують належному волевияв$
ленню позиції народу і делегуванню обранцям законодавчої влади.
Пріоритетним для України є формування української політичної нації та грома$
дянського суспільства з розвинутою національно$патріотичною свідомістю та високою
мораллю, основу яких становлять християнські цінності та демократичні традиції ук$
раїнського народу.
Домінанти
Розробка і впровадження національної доктрини державотворення.
Створення умов для повернення на батьківщину громадян України, які вимушено
виїхали на заробітки за кордон.
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Визнання ОУН$УПА воюючою стороною у Другій світовій війні є умовою здобуття
історичної справедливості та громадянської злагоди.
Реалізація конституційного статусу української мови.
Першочергові завдання:
З метою працевлаштування населення ефективний розвиток малого та середньо$
го бізнесу до рівня показників розвинутих країн (близько 50$60 % ВВП). Оптималь$
не зменшення податкового пресу й підтримка національного виробника в сучасних
і рентабельних галузях виробництва, відродження агропромислового комплексу.
Пріоритетний розвиток освіти, культури, науки. Зміцнення страхової і сімейної ме$
дицини при безумовному безкоштовному обслуговуванню основної маси населен$
ня, яка перебуває за межею прожиткового мінімуму. Реформування системи
пенсійного забезпечення.
Докорінна зміна формування бюджетної політики, максимальний розвиток можли$
востей місцевого самоврядування. Скорочення апарату чиновників, які повинні
звітувати перед народом, а не перед керівництвом.
Регіональна політика
Запровадження державної програми економічного перепрофілювання промисло$
вих зон Нового Роздолу із працевлаштуванням населення та екологічним оздоров$
ленням краю.
Розвиток кооперації, кредитних спілок, фермерства, створення надійного іпотеч$
ного селянського банку з мінімальним процентом кредитних ставок.
Забезпечення населених пунктів авто$ і залізничним зв'язком, телефонізація, га$
зифікація сіл. Комп'ютеризація шкіл. Розвиток місцевих промислів.
Реставрація видатних пам'яток архітектури, зокрема: замків у Свіржі, Золочеві,
Підгайчиках, палацу в Новому Роздолі тощо й розвиток на їх основі європейської
туристичної інфраструктури. Увічнення пам'яті видатних діячів української історії.
Всебічна підтримка української Церкви як чинника духовного відродження нації.
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П

Результати роботи народних депутатів України

Пінчук Віктор Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): політична партія "Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 26, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 38,3%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
ЗМІНИМО МАЙБУТНЄ!
Дорогі земляки!
Впевнений: не всі ви задоволені своїм сьогоднішнім днем, не всі з вас вірять у те, що
кращим буде й завтрашній день. Але він буде кращим – за умови, що вже сьогодні ми
спробуємо змінити наше завтра.

П

Змінити майбутнє? Це не фантастика – це єдиний шлях для тих, хто не хоче зале$
жати від інерції пострадянського індустріального регіону, де все, що не оновлюється, –
розвалюється.
Давно вже замовкли ті, хто стверджував, ніби незалежна Україна не має майбутньо$
го. Наша країна здобула незалежність десять років тому – і назавжди. Так, ми маємо
майбутнє. Але яке? Якого майбутнього ми прагнемо і на яке майбутнє ми не може
мо погодитися?
Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому наша індустрія залишиться на рівні
минулого сторіччя. Заради такої зміни майбутнього ми перетворюємо старий завод
імені Лібкнехта на обладнаний найсучаснішою технікою Нижньодніпровський трубоп$
рокатний.
Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому наші діти інтелектуально відставати$
муть від своїх ровесників у високорозвинених країнах. Ми маємо підготувати їх до робо$
ти з інформаційними технологіями майбутнього. З 2001 року я реалізую програму
комп'ютеризації всіх шкіл нашого округу, в моїх наступних планах – підключення їх до
Інтернету. Я маю намір відкрити ліцей, в якому зможуть безкоштовно навчатися обда$
ровані діти округу.
Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому громадянин, недостатньо обізнаний
зі своїми правами та можливостями, лишатиметься заручником бюрократичної маши$
ни. Ті з вас, хто прагне здобути нові знання у ринковій та правовій сферах, можуть роз$
раховувати на мою програму підтримки місцевого малого бізнесу. Вона включати$
ме бізнесшколу для тих, хто вирішив відкрити власне діло, юридичну, управлінську
і фінансову консультацію, а також надання пільгових кредитів. Це буде наш з вами
спільний проект, та лише від вас, від вашої сміливості та рішучості залежатиме, скільки
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десятків, сотень або тисяч сімей в окрузі почнуть отримувати достойні доходи, скільки
податкових відрахувань надійде до місцевого бюджету, скільки буде створено нових
робочих місць.
Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому не будуть гарантовані безпека і по
рядок на вулицях. Я маю намір відкрити нове відділення міліції у Самарському районі
спільно з міським УВС. Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому розвалиться
наша система транспорту і зв'язку. Я взяв участь у побудові Південного мосту; цього
року я розпочинаю програму телефонізації округу, яка має на меті розширення мережі
вуличних таксофонів, установлення домашніх телефонів громадянам, які найгостріше
потребують цього, а у перспективі – відкриття нової АТС. Ми не можемо погодитися на
майбутнє без екологічної безпеки та дієздатної охорони здоров'я. Я приймав
участь у будівництві хлораторної станції та водоводу у Самарському районі, на черзі –
реконструкція очисних споруд тубдиспансеру та низка інших екологічних проектів. Я й
надалі опікуватимуся лікарнями округу. Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому
не буде гарантований соціальний захист малозабезпечених. Їм, як і раніше,
надаватиметься адресна допомога; триватиме й програма "Пережити зиму".
Ми не можемо погодитися на майбутнє, в якому переможе егоїстичний байдужий
індивідуалізм за принципом "моя хата з краю". Моя програма ремонту зіпсованих
ліфтів у багатоквартирних будинках підтримується сусідськими громадами, які
організують контроль за станом під'їздів. Обіцяю – усі ліфти у ваших будинках
працюватимуть. Наступним етапом нашого з вами співробітництва має стати
благоустрій дворів мікрорайонів. Наша держава сьогодні не може виділяти
достатньо коштів на соціальну і комунальну сферу. Але ми доводимо, що складний
період можна пережити, спираючись на місцевий ресурс: на кошти бізнесу і на
ініціативність об'єднань мешканців.
Взагалі, люди – головний ресурс країни, і завдання держави – вивільнити
внутрішню енергію народу, дати людям можливість чесно працювати з користю для
країни і з вигодою для себе. Я обіцяю рішуче боротися у парламенті за створення
законодавчої бази для легалізації економічних відносин і ліквідації "тіньового сектора".
Треба якнайшвидше прийняти Трудовий кодекс, який захищатиме права найманих
робітників, і Податковий, який скоротить податки і сприятиме розвиткові малого
бізнеcу. Але для цього у новому складі парламенту має бути сформована міцна
більшість.
Я розраховую на діалог з вами: між нами має бути більше розуміння і спільного
усвідомлення проблем округу і країни. І тоді ми, напевно, змінимо на краще наше
спільне майбутнє.
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Результати роботи народних депутатів України

Плохой Ігор Іванович
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер з управління руху, юрист
Попереднє місце роботи: тимчасово не працює
Обраний: в/о № 141, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 25,2%
Комітет: Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Ця програма — програма нормального, благополучного, достойного життя.
Для тих, хто зайнятий на підприємствах, хто потом добуває хліб, хто одержує мізер$
ну заробітну платню, будучи заручником вічно дефіцитних бюджетів, хто віддав кращі
роки життя Вітчизні, повинен голодувати і раніше часу вмирати. Можна довго і тщетно
розписувати по пунктах те, що необхідно для цього зробити.

П

Але всі теоретичні викладки нічого не значать , якщо не буде головного: совісті, яка не
дозволяє обманювати, грабувати людей, які повірили тобі.
Тому головний принцип моєї життєвої програми — завжди бути людиною. Щоб, звіту$
ючи перед вами, з чистою совістю можна було сказати: радісно стало жити нашим
дітям, спокійно — людям похилого віку.
Але один в полі не воїн.
Будемо разом!
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результативності

0

0
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Плужников Ігор Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 12
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)
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Результати роботи народних депутатів України

Плютинський Володимир Антонович
Особові дані
Рік народження: 1927
Партійність (на момент виборів): партія "Солідарність"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$організатор с/г виробництва
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 14
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

0

3

1

0

0

0

1

2

0

1

1

1
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Плющ Іван Степанович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: вчений агроном$економіст
Попереднє місце роботи: Голова Верховної Ради України
Обраний: в/о № 209, Чернігівська обл.
Кількість отриманих голосів: 41,7%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Усвідомлюючи значимість подальшого вдосконалення законодавства України як
необхідної умови продовження розв'язання економічних, політичних та соціальних
проблем, розбудови громадянського суспільства, намагатимуся у разі обрання мене
народним депутатом України докласти всіх зусиль, використати весь свій життєвий
досвід для відстоювання інтересів моїх виборців, вирішення наступних пріоритетних
питань розвитку нашої країни:
У сфері державного будівництва:
розвиток демократичних засад суспільного життя, утвердження реального наро$
довладдя;
створення суспільства соціальної справедливості, де влада служить інтересам на$
роду, а держава гарантує громадянам реалізацію їх конституційних прав і свобод;
забезпечення безумовного верховенства закону, посилення відповідальності дер$
жавних керівників і службовців за дотримання законодавства, боротьби із ко$
рупцією та злочинністю;
підтримка на належному рівні національної безпеки: зміцнення армії, органів
внутрішніх справ, прокуратури, служби безпеки, створення належних умов для ви$
конання їх службових обов'язків;
дотримання курсу взаємовигідних економічних стосунків із країнами СНД і особли$
во з Росією та на інтеграцію в світові і європейські структури;
забезпечення узгодження позицій різних політичних сил та гілок влади, формуван$
ня стабільної, демократичної і державницько налаштованої "більшості" у Верховній
Раді України.
Я йду на вибори з твердим наміром продовжити формування законодавчої бази си
стеми соціального захисту населення. На моє глибоке переконання, вона має пе$
редбачити дві основні складові:
всіляку підтримку ефективної трудової активності тієї частини населення, яка мо$
же працювати;
адресну допомогу тим, хто працювати неспроможний.
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Результати роботи народних депутатів України
Першочергового вирішення потребують: завершення пенсійної реформи, вдоскона$
лення системи охорони здоров'я, реалізація в повному обсязі законів про державні
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії.
Вирішення наших соціальних проблем насамперед залежить від стану розвитку еко
номіки та здійснення економічних реформ. Тому домагатимуся:
створення сприятливих економічних, фінансових, податкових та інвестиційних
умов для підтримки та захисту національного товаровиробника;
забезпечення відповідності структурних реформ, у тому числі приватизаційного
процесу, національним інтересам і пріоритетам України;
законодавчого запровадження заходів державної підтримки новітніх високотехно$
логічних виробництв та галузей промисловості, що випускають конкурентноздатну
на світових ринках продукцію;
прийняття нового Податкового кодексу, що забезпечить суттєве зменшення по$
даткового тиску як на підприємства, так і на доходи кожного громадянина;
підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, всіх форм самозайня$
тості населення.
Маю твердий намір законодавчо підтримувати послідовне впровадження в життя
положень нового Земельного кодексу, в якому втілено одвічне прагнення ук$
раїнського селянина: вільно працювати на своїй землі, забезпечити належні умови роз$
витку АПК.
У духовній сфері вважаю нагальним:
збереження та розвиток культури і духовності української нації, охорону культурної
спадщини, підтримку національного книговидання;
розвиток системи освіти, що має забезпечити рівний доступ усіх громадян до нав$
чальних закладів;
проведення сильної державної молодіжної політики під гаслом "Україна — молоді,
молодь — Україні".

П

Хочу особливо підкреслити, що, крім вирішення питань державного значення, вва$
жаю особистим громадянським обов'язком допомогу своїм землякам$виборцям, перш
за все у розв’язанні повсякденних і невідкладних проблем.
Передвиборна програма узагальнює мій багаторічний досвід політичної і організа$
торської роботи, особисті переконання і принципи, що сформували тверду життєву і
політичну позицію. Її наріжний камінь, зміст і спрямованість повністю підпорядковані
інтересам українського народу, підвищенню рівня добробуту і соціальних гарантій на$
ших людей, утвердженню прав людини і законності у всіх сферах життєдіяльності ук$
раїнського суспільства, підвищенню авторитету і ролі Української держави у світовому
співтоваристві.
Прошу виборців прийти 31 березня 2002 року на виборчі дільниці,
підтримати програму та зробити свій вибір.
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з трибуни

коефіцієнт
результативності
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коефіцієнт
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3

1

4,65

0

0
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Результати роботи народних депутатів України

Подобєдов Сергій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична партія
України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: фінанси і кредит
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 16
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)
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ініційовано
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1

0

0,3

0

0

556

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Депутатські запити

0

Полііт Андрій Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1969
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: помічник$консультант народного
депутата України Секретаріату Верховної Ради України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 34
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

10

4

9,75

2

5,25

Депутатські запити

П
12

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

4

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0
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Поліщук Кирило Ананійович
Особові дані
Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: фахівець з експлуатації повітряного транспорту
Попереднє місце роботи: генеральний директор
Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України "УкрАерорух"
Обраний: в/о № 98, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 18,9%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Я, Поліщук Кирило Ананійович, генеральний директор Державного підприємства
"УкрАерорух", де працює більш як 5000 осіб (середня зарплата — 1543 грн на місяць),
вважаю, що мій досвід виведення Підприємства з кризи та забезпечення його розвитку
може бути ефективно застосований для розвитку місцевої промисловості та підвищен$
ня рівня життя громадян округу.

П

Людину характеризують реальні справи.
Хоча я і не займав державних посад, але вже зараз можу звітувати перед людьми про
свою діяльність протягом останніх років.
Лише за 2001 рік Підприємством сплачено до бюджету більш як 37 000 000 грн по$
датків, що рівноцінне річному пенсійному забезпеченню 25 000 пенсіонерів чи ут$
риманню 17 лікарень протягом року.
Також зроблено:
$ будівництво житлового мікрорайону "Стріла" на 428 квартир — 1995$2000 рр.;
$ будівництво газопроводу довжиною 6,4 км у м. Борисполі — 1995 р.;
$ ремонт будинку школи № 5 — 2001 р.;
$ ремонт дитячого садочка "Журавушка" — 2002 р.;
$ ремонт дитячого будинку "Берегиня" — 2002 р.;
$ будівництво газової котельні у м. Борисполі — 1996 р.;
$ відновлення міського водогону в м. Борисполі довжиною 0,9 км, допомога у бу$
дівництві станції поліпшення якості води в м. Борисполі $1996 р.;
$ будівництво свердловини артезіанської води глибиною 300 м $1996 р.;
$ будівництво житлового будинку для військовослужбовців Бориспільського гарні$
зону – 2000 р.;
$ багаторазове надання благодійної допомоги (на суму 2500000 грн лише у 2001 році):
середня школа № 5 в м. Борисполі;
ДЮСШ в м. Борисполі;
дитячий ансамбль "Ромашка";
Будинок дитячої творчості м. Бориспіль;
дитячий садочок "Світлячок";
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Сільська Рада хутора Гора;
дитячий будинок "Берегиня";
Бориспільське об'єднання ветеранів Афганістану;
адресна допомога дітям$сиротам та багатьом іншим.
Як кандидат у депутати до Верховної Ради України, у разі обрання, приступлю
до реалізації наступних конкретних кроків:
В окрузі:
вирішити питання забезпечення питною водою у місті Борисполі, у т.ч. збудувати
15 свердловин з питною водою, з них 5 — до кінця 2002 року;
відновити Будинок культури у місті Борисполі;
побудувати 2 підземні переходи на трасі Київ$Харків на ділянці м. Бориспіль
(вул. Київський шлях);
поліпшити ситуацію з освітленням вулиць у містах: Бориспіль, Переяслав$Хмель$
ницький, Яготин та Згурівка;
вплинути на поліпшення діяльності комунальних служб міст: Бориспіль, Переяс$
лав$Хмельницький, Яготин та Згурівка;
за 4 роки створити 1000 нових робочих місць, з них 200 — до кінця 2002 року;
забезпечити включення до плану газифікації 21 селища, з них 6 — у Бо$
риспільському, 5 — у Переяслав$Хмельницькому , 5 — у Яготинському , 5 — у
Згурівському районах;
активно сприяти розвиткові вітчизняного та іноземного туризму до Національного
історико$етнографічного заповідника, розташованого у Переяслав$Хмельницько$
му районі;
відновити систему автобусного сполучення між районними центрами та селами
районів з періодичністю не менш як 2 рази на тиждень до кінця 2003 року, 3 рази
на тиждень — до кінця 2004 року;
збільшити мережу спеціалізованих магазинів (відділів) для пенсіонерів та вете$
ранів по пільговій торгівлі продуктами харчування зі знижками;
організувати щорічні змагання з футболу для шкільних команд Бориспільського,
Переяслав$Хмельницького, Яготинського та Згурівського районів;
створити систему річних іменних стипендій для 10 найбільш обдарованих учнів
11 класів;
організувати систему закупівлі продуктів харчування у населення в сільській
місцевості;
відстоювати інтереси громадян в органах внутрішніх справ, прокуратури та
судової системи.
У Верховній Раді:
брати активну участь у створенні та вдосконаленні Законів з розвитку села та
переробної промисловості у сільській місцевості;
вимагати вдосконалення пенсійної системи, підвищення пенсій та соціальних
виплат пенсіонерам та іншим верствам населення;
активно сприяти вдосконаленню законодавства щодо збільшення надходжень
коштів до місцевих (районних) бюджетів;
створити дієздатну законодавчу базу щодо забезпечення вітчизняних інвестицій у
реальне виробництво, що дасть можливість створити нові робочі місця;
підтримувати та захищати інтереси округу в органах центральної влади у м. Києві.
Зобов'язуюся публікувати обов'язковий звіт про свою діяльність кожні 3 місяці.
Разом з колективом ми підняли підприємство. Разом — піднімемо округ.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

1

1,9

7

16

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
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В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

3

2

2

1

0

0

2

1

2

0

0

0

0
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Поліщук Микола Єфремович
Особові дані
Рік народження: 1944
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: лікар
Попереднє місце роботи: завідувач кафедри нейрохірургії
КМАПО імені Шупика
Обраний: в/о № 214, м. Київ
Кількість отриманих голосів:15,6%
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
"РЕАЛЬНІ ПЛАНИ — КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ"
Моя програма базується на великому життєвому досвіді, основних програмних поло$
женнях блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" з урахуванням статусу Києва, як столиці
України, та особливостей мого виборчого округу.
Економіка
Головне завдання — відновлення роботи підприємств та створення нових робочих
місць. Кожна людина повинна мати не будь$яку роботу, а таку, що відповідає її бажан$
ням, рівню кваліфікації та досвіду.
Запрацюють заводи і фабрики — буде зарплата і пенсії, у держави з’являться кошти
на охорону здоров’я, освіту та культуру. Як лікар$хірург, не можу змиритися з вимиран$
ням народу, нестачею медикаментів, старим спрацьованим обладнанням та мізерними
зарплатами медиків, освітян та працівників культури.
Довідка
Уряд Віктора Ющенка, розпочавши відновлення виробництва в Україні, за п’ятнад$
цять місяців повернув іноземним кредиторам понад два мільярди доларів державних
боргів, виплатив заборговані попередніми урядами зарплати і пенсії, забезпечив
стабільне енергопостачання, зібрав найвищий за роки незалежності урожай зернових.
Економічне зростання інерційно триває й донині.
Необхідно
Ухвалити закони: "Про захист вітчизняного ринку", "Про відповідальність за без$
робіття", "Про гарантії на працю та зарплату".
Зовнішня політика
Україна — одна з найбільших європейських країн із славною історією та великим май$
бутнім. Наше завдання — підтримувати гідні позиції України в світовому товаристві та в
стосунках із сусідами.
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Відмова від ядерної зброї, закриття Чорнобильської АЕС, розвал Армії і Флоту, втра$
та геополітичної монополії на транзит нафти і газу — результат діяльності непатріотич$
ної влади та бездумної поступливості перед тиском Заходу і Сходу.
Негативний імідж України, де сталась найбільша техногенна катастрофа, вбивають
журналістів, а також періодично вибухають "касетні скандали", необхідно докорінно
змінити.
Україна може дати людству найвищі досягнення в науці, технологіях, культурі та
спорті. Такою Україною ми будемо гордитися.
Необхідно
Ухвалити закони: "Про сферу національних інтересів України", "Про гарантії держав$
ної незалежності України", "Про відповідальність за підрив авторитету України".
Внутрішня політика
В Україні відсутнє реальне самоврядування. Керівники областей та районів не обира$
ються громадянами, а призначаються згори.
У результаті незалежні від людей чиновники безкарно відсторонились від най$
гостріших проблем суспільства. На всіх рівнях владу роз’їдає корупція.
Наші дії
Ми повернемо довіру українців до влади, відтворимо в Україні виборне самовряду$
вання, запровадимо моральні та прозорі взаємини суспільства і влади.
Освіта, культура і медицина

П

Матеріальні труднощі суспільства не будуть подолані без підтримки і розвитку освіти,
культури і духовності.
Українські діти повинні мати умови для навчання, творчого розвитку, фізичного загар$
тування. Освіта повинна бути доступною для всіх, а її рівень — відповідати потребам
сьогодення.
Необхідно обмежити тютюнову й алкогольну рекламу, пропаганду наркотичної вседо$
зволеності, насильства та порнографії.
Медицина має фінансуватись по потребі, а не по залишковому принципу. Розвивати$
мемо страхову, муніципальну, благодійну та приватну медицину.
Пенсіонери, інваліди та діти гарантовано будуть забезпечені медикаментами.
Наші дії
Ми продовжимо реалізацію програми уряду Ющенка "Реформи заради добробуту" і
доб’ємося духовного відродження України. До реалізації програми будуть залучені ши$
рокі кола громадськості, культурно$освітні заклади, громадські організації та релігійні
громади всіх конфесій.
У соціальній та побутовій сфері
В Україні не забезпечена рівність прав громадян на частку державного майна, бюд$
жетних коштів та земельних ділянок, а для окремих людей діють невиправдані пільги. Їх
можуть мати лише неповнолітні діти, літні та хворі люди, інваліди.
У центрі і районах Києва мешкають рівноправні громадяни. Вони сплачують однакові
податки і мають право жити в однаково добрих умовах.
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Дії у Київраді
Разом із депутатами Київради від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" ми розроби$
ли програму комплексного розвитку нашого району на 2002$2006 р.р., яка передбачає
заміну мереж опалення і водопостачання, комплексний ремонт житла, реконструкцію
доріг та благоустрій, розвиток метрополітену і тролейбусного сполучення.
Виборчий блок Віктора Ющенка "Наша Україна" — це реальні плани і конкретні дії по$
тужної команди фахівців найвищого рівня, які відповідають вимогам сучасності.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

12

31,85

6

15,5

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

12

І читання
доповідь

співдоповідь

3

4

5

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

2

0

5

1

0

0

0

0

4

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Полякова Лариса Євгенівна
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): безпартійна
Освіта: вища
Спеціальність: викладач політології
Попереднє місце роботи: заступник голови секретаріату
Спілки лідерів місцевих і регіональних влад України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 30
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

1

3,6

0

0

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

564

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

1

Полянчич Михайло Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: зооінженер
Попереднє місце роботи: віце$президент українсько$
американського товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейлін$Консалтинг"
Обраний: в/о № 168, Тернопільська обл.
Кількість отриманих голосів: 75,0%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
У сфері економічної політики
скасування законодавчих і нормативних актів, які дають переваги окремим
підприємствам чи наближеним до кланів підприємцям;
створення економічних і правових умов легалізації українського капіталу не$
кримінального походження;
жорсткий контроль з боку держави за створенням та діяльністю крупних монопо$
льних об'єднань, окремих монополістів, підвищення ролі антимонопольних
структур;
ліквідація механізмів прихованого та відкритого субсидування окремих
підприємств за рахунок бюджетних коштів;
запровадження чітких, а головне стабільних правил оподаткування для середньо$
го і великого бізнесу, підприємств усіх форм власності;
максимальне спрощення процедури отримання дозволів на підприємницьку
діяльність.
У сфері агропромислового комплексу
захист українського сільгоспвиробника від недобросовісної конкуренції з боку іно$
земних компаній;
розвиток державної системи навчання та перекваліфікації сільськогосподарських
спеціалістів і робітників;
створення умов ефективного використання державних ресурсів для розвитку
власного насінництва, селекції, ветеринарії, меліорації земель.
У сфері соціальної політики
усунення ганебного явища — бідності людей, подолання безробіття, створення до$
даткових робочих місць;
створення системи гарантованого захисту малозабезпечених, інвалідів;
встановлення пенсій не нижче прожиткового мінімуму;
підвищення зарплат, які б випереджали підвищення цін на енергоносії, комунальні
послуги та товари першої необхідності.
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Результати роботи народних депутатів України
У сфері охорони здоров'я, освіти і науки
прийняття національної програми "Здоров'я нації — понад усе";
сприяння забезпеченню надійного безкоштовного медичного обслуговування тих
людей, які не мають можливості оплачувати лікування;
прийняття національних програм підтримки, розвитку охорони здоров'я, освіти та
домогтися виконання їх в усіх регіонах України;
підвищення заробітної плати освітян до рівня нормальної прожиткової норми, яка
забезпечить належне функціонування сім'ї вчителя без залучення додаткових
фінансових джерел;
забезпечення нормальних умов для вступу і навчання дітям, які не мають можли$
вості сплачувати за навчання.
У сфері культури і духовності
ухвалити національну програму захисту і підтримки культури;
запровадження на державному рівні обов'язкової атестації знань української мови
та історії України для державних службовців та звільнення з посад тих, які принци$
пово не виконують Закон "Про державну мову" незалежно від національності;
створити економічні умови для діяльності і розвитку засобів масової інформації,
законодавчо забезпечити захист журналістів.
У сфері правоохоронних органів, прокуратури, СБУ, судів, національної безпе
ки, оборони і органів податкової адміністрації та екології
стимулювання законодавчої боротьби з хабарництвом, тіньовою економікою,
корупцією;
прийняття закону про захист сімей, що втратили годувальників при виконанні
службових обов'язків;

П

сприяння прийняттю закону, який би забороняв безпідставне утримання громадян
під вартою без доказу їхньої вини;
ухвалення національної програми захисту природи і природних ресурсів, у якій пе$
редбачити суворе покарання за збитки, завдані природі.
У сфері регіональної та місцевої політики
перегляд нормативних актів щодо розподілу місцевих зборів і податків на користь
органів місцевого самоврядування;
забезпечення всебічної державної підтримки регіону у газифікації, шляховому
будівництві, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції, розвитку се$
реднього і малого бізнесу, місцевих промислових підприємств, побуту і торгівлі.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2

4,3

2

3,75
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Пономаренко Георгій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Комуністична
партія України, порядковий номер у списку 24
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

3

5,1

6

56
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Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

3

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

568

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

5

0

3

0

1

0

2

0

6

0

2

2

2
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Поплавський Михайло Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: організатор$методист культурно$освітньої роботи
Попереднє місце роботи: ректор Київського національного
університету культури і мистецтв
Обраний: в/о № 101, Кіровоградська обл.
Кількість отриманих голосів: 48,4%
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Влада для народу, а не народ для влади.
Досвід історії суспільства свідчить, що тільки інтенсивний інтелектуально$духовний
розвиток забезпечує йому мобільну модернізацію життя, підвищення громадської ак$
тивності народу. Реформування українського суспільства повинно здійснюватись ком$
плексно, послідовно та відповідально з урахуванням наявних ресурсів та можливих
наслідків на основі логіки відродження України. Для формування нової державної
політики, ефективності місцевого самоврядування, впровадження справжніх соціально$
економічних реформ вважаю за необхідне:
формувати стратегію розвитку України як демократичної, правової, високорозви$
неної держави;
сприяти перетворенню українського суспільства на інформаційне;
розширення повноважень органів місцевого самоврядування, прямі вибори їх
керівників;
гарантія прав і свобод людини та громадянина;
розвиток інтелектуального потенціалу нації, відродження духовності через утвер$
дження загальнолюдських цінностей;
рівні права всіх форм власності і господарювання;
охорона навколишнього середовища на державному рівні;
зміцнення матеріальної бази та надання податкових пільг закладам культури,
освіти, охорони здоров'я;
створення цивілізованих умов праці, відпочинку і лікування на селі.
Україна, її доля й майбутнє — над усе
Результатом соціально$економічних перетворень, що відбуваються в Україні, має
стати істотне поліпшення умов життя людей праці, особливо сільських працівників:
забезпечення провідної ролі сільського господарства, прискорення вирішення
соціальних проблем, структурна перебудова на селі з урахуванням місцевих
особливостей;
гарантоване постачання селу техніки, пально$мастильних матеріалів, засобів
хімізації, будматеріалів та інших ресурсів;
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Результати роботи народних депутатів України
перешивка на ширококолійну 28,3 км залізниці між районними центрами Гайворон
— Голованівськ;
газифікація всіх населених пунктів округу;
державне фінансування будівництва шляхопроводів між селом та районом;
надання допомоги ветеранам війни і праці, самотнім і малозабезпеченим людям
похилого віку та інвалідам;
виплата протягом 5 років заощаджень, які втратили 1992 року;
боротьба з безробіттям, створення нових робочих місць.
Я переконаний, що держава повинна підтримувати талановиту та обдаровану
молодь. Розбудова державності України неможлива без розквіту національної культу$
ри, як неможлива й соціально справедлива ринкова економіка без духовності:
піклування з боку держави про матір і дитину, матеріальну допомогу молодим
сім'ям;
розвиток соціально$культурного будівництва на селі;
100% забезпечення фондів шкільних, сільських бібліотек підручниками, художніми
та періодичними виданнями;
зміцнення матеріальної бази освіти, культурних і медичних закладів, особливо на
селі, турбота про їх працівників;
забезпечення рівних можливостей освіти незалежно від матеріального статусу
сім'ї.

П

Майбутнє України — її молодь. Проблеми молодого покоління мають бути предме$
том першочергової уваги з боку держави і суспільства. Кризові явища в економіці пря$
мо чи опосередковано впливають на всі сфери життєдіяльності суспільства, в тому числі
й на освіту. Для забезпечення наукової організації навчально$виховного процесу
потрібні нові підходи до змісту і спрямованості навчання. Тому в сфері освіти, як і в сфері
молодіжної політики в цілому, настав час ґрунтовно братися за виховну роботу:
створення умов для виховання дітей;
збереження безкоштовної початкової освіти;
пріоритет вступу до вищих навчальних закладів і безоплатна освіта дітей із
сільських районів;
сприяння розвитку дитячої творчості;
підтримка талановитої обдарованої молоді.
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Депутатські запити

1

Порошенко Петро Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): партія "Солідарність"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$міжнародник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 12, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 49,9%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Для всіх нас. Україна повинна стати країною, де збуваються мрії
Зроблено. Надано політичну та законодавчу підтримку Уряду Віктора Ющенка, під час
діяльності якого вперше почали виплачуватися пенсії та зарплатня, а їх розміри зроста$
ти. Ухвалення розумних законів вперше за десять років дало змогу Уряду домогтися пе$
релому і забезпечити зростання у промисловості та сільському господарстві.
Буде зроблено:
буде сформовано моральну та ефективну владу на усіх рівнях;
буде поставлено жорсткий заслін корупції, особливо високопосадовій;
завдяки законам, що їх буде легко виконувати і важко порушувати, економіка Ук$
раїни нарешті отримає можливість динамічного розвитку, а рівень прибутків гро$
мадян стабільно зростатиме;
рівень соціальних гарантій дозволить громадянам України впевнено дивитися у
майбутнє.
Для вінничан. Вінниця повинна стати комфортною домівкою для її мешканців
Зроблено. Вперше за десятиріччя мені, за підтримки депутатської фракції
"Солідарність", вдалося домогтися фінансування з Державного бюджету України ре$
монту об'єктів каналізації у м.Вінниці та мосту через Південний Буг, збільшення дотації
для Вінницької області. Вінниця вперше має окремий, незалежний від центральної вла$
ди міський бюджет.
Буде зроблено:
продовжуватиметься бюджетна реформа, внаслідок чого не менш ніж 75%
зібраних у Вінниці податків залишатиметься у місті і використовуватиметься на
потреби вінничан;
буде забезпечено бюджетне фінансування цільових міських програм розвитку ви$
робництва, збільшення кількості робочих місць, підвищення якості медичного об$
слуговування та роботи комунальних служб (водопостачання та забезпечення
електрикою і теплом);
буде продовжено розвиток підприємств агропромислового комплексу. Як і всі по$
передні роки, я наполегливо працюватиму над просуванням вінницьких товарів на
світовий ринок;
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рівень споживання вінничан та якість отримуваних ними послуг повинні зрівнятися
з відповідними показниками для мешканців столиці.
Для пенсіонерів, ветеранів, чорнобильців. Вони служили державі, тепер держава
має служити їм.
Зроблено. Погашення заборгованості по пенсіях і поетапне їх підвищення —
результат співпраці Уряду Віктора Ющенка і парламентських фракцій блоку "Наша
Україна". Зокрема, реалізовано ініціативу парламентської фракції "Солідарність" про
відновлення низки пільг для окремих категорій громадян (ветеранів війни, Героїв
України та Радянського Союзу, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, членів
сімей загиблих учасників бойових дій).
Буде зроблено:
пенсійна реформа забезпечить поетапне збільшення трудових пенсій до
500 гривень на місяць протягом наступних двох років;
буде ліквідовано ганебну практику тимчасового (а насправді постійного)
призупинення пільг для ветеранів, чорнобильців, інших соціально незахищених
громадян України;
рівень соціальної допомоги з боку держави повинно бути підвищено до рівня, що не
принижує гідність людини.
Для освітян, медиків, студентів. Майбутнє нації — пріоритет №1.

П

Зроблено. Парламентська фракція "Солідарність", Федерація профспілок України і
Уряд Віктора Ющенка знайшли спільне рішення, яке забезпечило виділення в 2001 році
з Держбюджету додаткових 452 мільйонів гривень на погашення заборгованості по
зарплатні освітянам та медикам, збереження пільгового проїзду студентів у
громадському транспорті. У Вінниці діє програма "Освіта — майбутнє", яка вже сьогодні
вирішує проблеми освітян в місті.
Буде зроблено:
відновлено дію Закону "Про освіту" в повному обсязі (у частині виплати зарплатні
освітянам);
законодавчим шляхом повністю звільнено від оподаткування заклади освіти та
охорони здоров'я;
випереджаюче щодо середнього по промисловості підвищення зарплатні
медикам та освітянам;
продовжено реалізацію соціального проекту "Освіта — майбутнє" для вчителів,
учнів та студентів.
Ми матимемо підстави пишатися Нашим Містом — Вінницею, Нашим Подільським
Краєм, Нашою Україною.
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

10

І читання
доповідь

співдоповідь

2

5

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції
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за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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Потапов Василь Іванович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електромеханік
Попереднє місце роботи: заступник голови
Харківської обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 178, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 35,1%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма

П

Україна відсвяткувала десятиріччя незалежності. Головне питання, що встає у зв'язку
з цим перед будь$якою розумною людиною, — чим насправді з'явився цей час для про$
стих громадян країни? Тим, що Україна ввійшла в 21 вік незалежною, демократичною
державою, яка активно впливає на глобальну політику, особливо на взаємовідносини
Сходу і Заходу. Або, як вважають деякі політики, — десятиріччям багатьох втрачених
можливостей, періодом найтяжчих соціально$економічних потрясінь. Правда — і в тому,
і в іншому.
Думаю, що сьогодні вже не стоїть питання про те, чи були потрібні країні реформи,
спрямовані на демократизацію суспільства і створення ринкової економіки. Не могла ж,
насправді, Україна на порозі 21 віку розглядати для себе рух, протилежний розвитку
цивілізованих країн, стати в ряд "країн — ізгоїв", котрих майже не залишилося на карті
світу. Питання в іншому — яка ціна заплачена за ці реформи? Невже проведення ре$
форм неодмінно повинно було супроводжуватись обвальним погіршенням далеко неба$
гатого стану, в якому перебувала більшість населення?
Невже Ізюму і Куп'янську перебігом історії визначено зійти з карти промислових міст
Східної Європи, а Харківській області втратити значення найкрупнішого науково$техно$
логічного та агропромислового регіону? НІ. Ніколи з цим не погоджуся ні як громадянин,
ні як господарник, і зроблю все, щоб помилки курсу не повторювалися знову.
Не міг бути безпомилковим шлях, при якому постійно зменшувався потенціал країни,
шлях, при якому за реформи в ім'я народу цей же народ повинен був заплатити
настільки дорогу плату за свободу. Та й не є по$справжньому вільною людина з прибут$
ками нижче прожиткового мінімуму, соціально незахищена, що заплуталася в недоско$
налостях законодавства і політичного устрою суспільства.
Майбутні вибори$2002 — вибори, що вперше проходять під час економічного росту —
важливий і, хочеться сподіватися, переломний момент у житті України.
До високого статусу народного депутата України, на який я претендую, я йшов усе
своє життя — через виробництво, школу партійної роботи, досвід міського голови,
заступника голови Харківської облдержадміністрації.
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Сьогодні найголовніше — зрозуміти, як рухатися країні далі, які задачі повинна
вирішувати Верховна Рада в цілому і кожний народний депутат, щоб покращити життя
людей. Адже найчастіше політики лише говорять про труднощі втілення цієї найваж$
ливішої задачі, насправді просто не ставлячи її або не знаючи, що робити практично.
Головна мета, зміст діяльності і згодом оцінка результатів моєї роботи як на
родного депутата у випадку мого обрання — поліпшення добробуту людей нашого
округу як частини всього українського народу.
Тому й зміст моєї роботи буде сполучати вирішення загальнонаціональних
проблем із питаннями, що безпосередньо визначають добробут округу:
посилення ролі регіонів відносно Центру, створення правових і економічних умов
для їхнього динамічного розвитку, зміна бюджетної політики у бік пріоритетного
розвитку регіонів, повернення до принципу формування бюджету "знизу";
захист внутрішнього ринку на користь вітчизняних товаровиробників;
пріоритетний розвиток відносин стратегічного партнерства з Росією, в т.ч. у рам$
ках прикордонного співробітництва, відновлення російських ринків збуту для ук$
раїнських підприємств;
установлення контролю за економічно і соціально справедливим ходом аграрної
реформи, забезпечення інтересів та захисту селян при оренді земельних і май$
нових паїв;
підвищення пенсій, насамперед ветеранам і інвалідам, соціальних виплат бага$
тодітним, зниження цін на ліки і товари першої необхідності;
повернення народних заощаджень з обов'язковою їхньою індексацією;
наповнення бюджету через зниження податкового пресу на виробників і
підприємців;
викорінення корупції, беззаконня і безпорадності простої людини перед чи$
новником;
включення в умови приватизації жорстких вимог стосовно зберігання існуючих і
створення нових робочих місць;
розробка і реалізація цілеспрямованої політики створення в містах Ізюмі та
Куп'янську нових високотехнологічних підприємств, що забезпечать зростання
зайнятості;
установлення контролю над тарифами на електроенергію, газ, тепло, воду та інші
комунальні послуги, обмеження економічно і соціально невиправданих цін на
енергоносії, подальша газифікація і водопостачання сіл;
поліпшення медичного обслуговування, освіти, соціальних послуг та правопоряд$
ку на території округу;
контроль над діями виконавчих органів влади округу по задоволенню насущних
потреб громадян.
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В тому числі законопроектів:

економічна
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галузевий
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соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше
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І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

2

1

0

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Потебенько Михайло Олексійович
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: Генеральний прокурор України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 20
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

3

15

0

0

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

3

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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П

Результати роботи народних депутатів України

Правденко Сергій Макарович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання
"Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 11
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

1

3,9

4

10,25

П

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

578

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

0

0

4

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Прошкуратова Тамара Сергіївна
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична партія
України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель російської мови та літератури
Попереднє місце роботи: вчитель Драбівської загальноосвітньої
школи І$ІІІ ступеня № 1
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ, Соціал$демокра$
тична партія України (об'єднана), порядковий номер у списку 2
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

4

12.,3

2

3,5

Депутатські запити

П
1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

4

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Пузаков Володимир Тихонович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова правління, директор
Кіровоградського ремонтно$механічного заводу ім. В.К. Таратути
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 25
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

П

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

11

68

109,3

0

0

Депутатські запити

57

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

68

580

за
особистою
ініціативою

12

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

за
дорученням
фракції

1

Пустовойтенко Валерій Павлович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: міністр транспорту України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 6
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

10

43,05

5

31,75

Депутатські запити

П
3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

10

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

2

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

2

0

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

1

0

2

2

0

0

0

3

1

1

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Пхиденко Станіслав Семенович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач філософії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 51
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

5

6,2

2

4,5

П

Депутатські запити

13

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

5

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

5

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

582

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0
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Развадовський Віктор Йосипович
Особові дані
Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 69, Житомирська обл.
Кількість отриманих голосів: 80,2%
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
У своїй передвиборчій програмі виступаю ЗА САМОСТІЙНУ, НЕЗАЛЕЖНУ,
ДЕМОКРАТИЧНУ УКРАЇНУ, державна політика якої була б спрямована на служіння
своєму народові, де додержувались би основні людські цінності під гаслом "ДЕРЖАВА
ДЛЯ НАРОДУ, А НЕ НАРОД ДЛЯ ДЕРЖАВИ".
Впровадження принципу верховенства права, забезпечення рівності відповідаль$
ності перед законом, легалізація капіталів тіньової економіки, повернення до державно$
го бюджету несплачених податків, першочергове спрямування коштів на соціальний за$
хист населення,особливо пенсіонерів та незахищених верств, боротьба з організова$
ною злочинністю, з усіма формами її прояву, забезпечення значного зниження рівня
злочинності в економічній сфері.
Створення нормальних умов життя, побуту та праці для більшості людей, вирішення
головної проблеми сьогодення — погашення заборгованості та своєчасна виплата за$
робітної плати та пенсій. ДАТИ ВПЕВНЕНІСТЬ ЛЮДЯМ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ І
МАЙБУТНЬОМУ ЇХ ДІТЕЙ.
Соціальна програма укріплення і розвитку сім'ї, як основи нового демократичного
суспільства. Сьогодні ми маємо різке зниження народжуваності дітей, високу
смертність, злидні у сім'ях, покинутих напризволяще обездолених бездомних дітей.
Без державної підтримки цього важливого і найболючішого питання нашого
суспільства неможливо подолати моральну кризу в державі.
Найголовніша проблема влади — щоб у ВІЛЬНІЙ, ДЕМОКРАТИЧНІЙ УКРАЇНІ більше
народжувалось дітей, а не зростала кількість цвинтарів.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, які віддали свої сили, здоров'я, жит$
тя, працюючи на підприємствах, в колгоспах, установах та наукових закладах, військо$
вослужбовців, а сьогодні вони обібрані, забуті і покинуті державою.
Створення соціального захисту цієї категорії громадян, який би відповідав належно$
му життєвому рівню. Повернення заощаджених вкладів населенню.
Розбудова соціальних умов у державі та суспільстві, завдяки яким можливо було б
проводити боротьбу зі злочинністю, корупцією, наркоманією, де ДІЙСНО
ВИКОНУВАЛАСЬ БИ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ і щоб була ГАРАНТОВАНА РІВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ ВІД ПРЕЗИДЕНТА до про$
стого громадянина.
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Результати роботи народних депутатів України
А ДЛЯ ЦЬОГО ПЕРШ ЗА ВСЕ ПОЗБАВИТИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ЇХНЬОГО ІМУНІТЕТУ — НЕДОТОРКАННОСТІ.
Для вирішення цих проблем необхідно спрямувати зусилля вкладних структур держа$
ви на прискорений вихід України з кризи, проведення дійової, а не декларативної
політики захисту вітчизняного виробника, підняття авторитету людини праці.
Необхідно ДОКОРІННО ЗМІНИТИ ПОДАТКОВЕ ТА МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, яке б не
душило малого та середнього бізнесу, де створюються нові робочі місця.
Відродити роботу вітчизняних регіональних підприємств, які вже тривалий час не
працюють, надати допомогу та пільгові, а не кабальні кредити, для сільгоспвиробників.
Одним із головних напрямків в роботі уряду повинен бути:
Розвиток української духовності, національної культури відродження.
Посилення впливу і ролі церкви в українському державотворенні, у всьому процесі
інтеграції України у світове співтовариство.
Прийняття законів, які б покращували роботу сільського господарства.
Розробка програми по газифікації сіл та будівництву доріг.
Безкоштовна медицина.
Громадянам України — реальні зарплати.
Середні зарплати учителів та лікарів прирівняти до середнього доходу працівника
промисловості.
Збільшення мінімальних розмірів пенсій за віком та "трудових пенсій".
Надати можливість обдарованим дітям навчатись у вузах безкоштовно.
Постійна турбота про матерів, дітей та людей похилого віку.
Поновлення смертної кари — найдієвіший спосіб стримання злочинності.
Повернення пільг військовослужбовцям та співробітникам правоохоронних
органів, учасникам Великої Вітчизняної війни та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
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Райков Борис Сергійович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: хімік$технолог
Попереднє місце роботи: голова спостережної ради
відкритого акціонерного товариства "АЗОТ"
Обраний: в/о № 200, Черкаська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,4%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Усвідомлюючи масштаби соціальних проблем, що постали перед державою, я вба$
чаю свій обов'язок у сприянні становлення соціально$ринкової економіки. Це означає,
що за будь$якого розвитку економічних процесів держава повинна взяти на себе захист
і надавати допомогу тим, хто її потребує.
ЛЮДЯМ — ГІДНЕ ЖИТТЯ!
Цього можна добитися через подальше покращення економічної ситуації в Україні,
через розвиток вітчизняної промисловості, СПРОЩЕННЯ ОБЛІКУ В ПОДАТКОВІЙ
СИСТЕМІ І СУТТЄВЕ ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКІВ, ЛІКВІДАЦІЯ ПДВ (20%) ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ
КАТЕГОРІЇ, поглиблення інноваційної діяльності, що сприятиме не лише збереженню ви$
сокотехнологічних виробництв, але й створенню нових робочих місць, нарощуванню об$
сягів виробництва конкурентоспроможної продукції, зростанню заробітної плати,
збільшення надходжень до бюджету, що забезпечуватиме розвиток системи охорони
здоров'я, освіти, науки і культури, підвищить соціальні гарантії їх працівникам.
ВЧАСНУ ВИПЛАТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦЮЮЧИМ
Незважаючи на постійні фінансові потреби підприємств будь$якої форми власності,
керівники повинні в першу чергу виплачувати заробітну плату і лише після цього спря$
мовувати кошти на інші цілі. Своєчасна виплата заробітної плати в повному обсязі спри$
ятиме розвитку ринку товарів і послуг.
Збільшення заробітної плати — за рахунок розвитку виробництва.
Зменшення податку на нарахування заробітної плати до 13 відсотків.
Це дасть можливість людям відразу ж відчути реальний додаток до сімейного бюдже$
ту, збільшити купівельну спроможність, вивести із тіні заробітну плату і зробити не$
доцільним її приховування.
РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Це є однією з умов стабільності економіки. Для цього необхідно: пільгове оподатку$
вання для новостворених суб'єктів підприємництва, створення можливостей для кожно$
го, хто хоче і може розпочати власну справу. Адже це також додаткові робочі місця, зай$
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нятість безробітних у виробничій сфері, що, безумовно, веде до поліпшення життя, зни$
ження злочинності і жебрацтва.
АДРЕСНУ ДОПОМОГУ — СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМ
Для цього необхідно: поповнювати бюджет і спрямовувати кошти до різних фондів
через відновлення роботи підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу. Це буде
забезпечувати вчасну виплату заробітної плати працівникам невиробничої сфери,
пенсії, цільові допомоги малозахищеним.
Збільшення плати за комунальні послуги будуть позбавлені сенсу до тих пір, поки
не буде з'ясовано: скільки води, газу, тепла насправді споживається. Це питання мож$
на вирішити за рахунок величезних коштів, які вже зараз сплачуються державою у виг$
ляді субсидій за неспожиті послуги. Надані людям у вигляді адресної цільової допомо$
ги, ці кошти дали б можливість встановити кожному всі необхідні прилади обліку — га$
зові, водяні та теплові лічильники тощо. ТРЕБА ВИЗНАЧИТИ РЕАЛЬНІ НОРМИ
СПОЖИВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЩОБ, НАРЕШТІ, ПРИПИНИЛОСЯ
ОБКРАДАННЯ І ДЕРЖАВИ, І ЛЮДЕЙ.
МОЛОДИМ СІМ'ЯМ — ЖИТЛО.
У багатьох державах поштовхом до розв'язання даної проблеми став розвиток про$
мислової індустрії, що й обумовило сприятливі реальні умови та необхідність в наданні
довгострокових пільгових кредитів для спорудження житла молодим сім'ям.
ЕКОЛОГІЯ
Кошти екологічного фонду повинні спрямовуватися на реалізацію конкретних про$
грам збереження довкілля в тому регіоні, де вони збираються.
ПІДПРИЄМСТВО — МІСТУ, МІСТО — ПІДПРИЄМСТВУ

Р

Міська влада повинна бути зацікавлена у розвитку промислових підприємств, а
підприємства у розвитку міста. Тому вважаю за необхідне будувати стосунки на законо$
давчій основі, де б за обопільною домовленістю кошти, виділені підприємством на
фінансування програм соціального розвитку міста, не оподатковувалися б.
Велич держави і добробут кожного її громадянина — основна ціль життя і праці
народного депутата. З таким усвідомленням своєї мети, сумління і моралі я ви
конаю довіру своїх виборців.
Нам потрібна високорозвинута, правова, цивілізована європейська держава з
високим рівнем життя, соціальною стабільністю, культурою і демократією. Саме
таку Україну ми побудуємо разом!
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Ратушняк Сергій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Українська партія "Єдність"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова обласного
громадського об'єднання "Нове Закарпаття"
Обраний: в/о № 70, Закарпатська обл.
Кількість отриманих голосів: 35,5%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
Спрямування законотворчого процесу насамперед у напрямку наповнення норм
Конституції України реальним змістом. На сьогодні ж Основний Закон держави чо$
мусь — декларація намірів.
В політичній сфері:
поглиблення демократії і засад народовладдя. Це можливо тільки у випадку
обіймання вищих посад виключно на виборчій основі. Вибори голів районів, обла$
стей. Далі вибори суддів і навіть керівників фінансових управлінь, — без цього
шляху розмови про демократію так і залишаються розмовами;
не допустити приватизації стратегічних галузей, доріг, портів, електрокомунікацій,
металургії тощо;
добитися перерозподілу на рівні 60% бюджетних коштів на користь місцевого са$
моврядування, оскільки комунальна сфера — в кризі, проблеми освіти, охорони
здоров'я і соціального захисту — це саме прерогатива місцевих органів влади. По$
дальша централізація коштів в центрі — системна криза в регіонах з непередбачу$
ваними соціальними наслідками.
В сфері економіки:
жорсткий протекціонізм українського виробництва. Захист внутрішнього і зов$
нішніх ринків збуту. Лобіювання у всьому світі просування до світових ринків ук$
раїнських товарів і послуг;
розмова з усіма державами — тільки "на рівних".
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Раханський Анатолій Варфоломійович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 4, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 28,4%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Давши згоду знову балотуватися до Верховної Ради України, я маю намір використо$
вувати у своїй подальшій роботі набутий досвід у вищому законодавчому органі країни,
міжнародних організаціях, знання в сфері управління та стану справ в окрузі.
Головним у передвиборній програмі вважаю:
Наявність цілісної ефективно діючої системи гарантій законності, за якої держава
несе відповідальність перед громадянами, а громадяни — перед державою.
Економічні перетворення повинні сприяти людині праці стати господарем своєї
долі, а державі відповідати за його добробут.
Удосконалення ринкових відносин, розвиток національної економіки, її
пріоритетних галузей. Впровадження у виробництво високих технологій.
Поновлення та розвиток взаємовигідних економічних програм з Росією, країнами
СНД. Інтеграція до світової господарської системи.
Захист вітчизняного ринку і власного товаровиробника, підтримка малого та
середнього бізнесу, удосконалення оподаткування.
Відновлення потужностей промислових та переробних підприємств країни та
округу. Реконструкція залізничного вокзалу та грязелікарні Мойнаки м.Євпаторії,
надання статусу Всеукраїнської оздоровниці спинальних хворих місту$курорту Саки.
Створення економічно міцних сільських господарств різних форм власності за
допомогою доступних кредитів, впровадження сучасних технологій, збільшення
обсягу виробництва екологічно чистої продукції.
Гідні умови життя сільських трудівників за рахунок реальної оплати праці,
відновлення та розвитку соціальної інфраструктури села, комунального та
дорожнього господарства, будівництва бібліотек, спортмайданчиків, ФАПів, клубів
та будинків культури.
Розширення телефонізації, телекомунікацій, провідного радіо. Продовження
газифікації сс.Новофедорівка, Суворівське, Охотниково, Привєтноє та інших.
Надання Кримській автономії, регіонам більшої правової та економічної са$
мостійності. Підтримка органів місцевого самоврядування, профспілок, гро$
мадських організацій, пошук з ними нових підходів у розв'язанні першочергових
задач в законодавчому порядку.
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Цілорічне заповнення здравниць. Підвищення якості й обсягу комунальних послуг
населенню, реальна їх сплата.
Справедливий розподіл добробуту в суспільстві, соціальний захист ветеранів,
інвалідів, чорнобильців, афганців, військовослужбовців, багатодітних та молодих
сімей. Створення справедливої пенсійної системи. Реальна компенсація вкладів
громадян, виплата коштів жертвам нацистських переслідувань.
Престижність національної культури, освіти, науки. Підготовка закону про охорону
здоров'я. Держава несе відповідальність за безкоштовну систему освіти, вихован$
ня та медичне обслуговування. Недержавні установи доповнюють державні, але не
змінюють їх. Підвищення оплати праці педагогічним та медичним працівникам.
Створення умов для всебічного розвитку молоді, її активної участі в політичному житті.
Збереження в окрузі пам'яток архітектури, надання їм статусу державного та
міжнародного значення.
Захищати мир та злагоду в суспільстві, рівні права всіх народів. Державна
підтримка кримськотатарському населенню, іншим народам, які повернулися
після депортації.
Захист конституційних гарантій для вільного розвитку і використання російської,
інших мов Криму, чистоти української мови. Доленосні питання вирішувати на ре$
ферендумах.
Підготовка законодавчих актів, які гарантують особисту безпеку громадян, забез$
печують ефективні заходи боротьби із злочинністю. Повернення довіри
суспільства до правоохоронних органів.
Підтримка незалежних ЗМІ, що виявляють високу відповідальність за надані ни$
ми матеріали.
Міжнародну діяльність використовувати для рішення проблем округу, залучення інвес$
тицій в його економіку, покращення добробуту громадян, підвищення авторитету держави.
У разі обрання мене депутатом, я як і раніше підтримуватиму тісні зв'язки з виборця$
ми, суспільними організаціями, депутатами всіх рівнів, місцевими органами влади для
розвитку економіки округу та вирішення соціальних проблем громадян.
Визнаю волю громадян, виявлену під час вільних, демократичних виборів, сподіва$
юсь на Вашу підтримку та спільну роботу.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

4

11,45

2

3,25

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

2

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

Р
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Резнік Ігор Йосипович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: будівельник
Попереднє місце роботи: голова Жовтневої районної
адміністрації м. Одеси
Обраний: в/о № 135, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 12,9%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
З моменту проголошення незалежності України спостерігається завершення почат$
кового етапу українського розвитку: в основному створений фундамент ринкової еко$
номіки, політичної демократії і конституційно$правового устрою держави.
Я пропоную наступні програмні пріоритети:
захист соціальних прав громадян;
сувору дотриманість статей бюджету, зв'язаних із соціальним захистом громадян;
установлення на законодавчому рівні розміру мінімальної зарплати і пенсії не ниж$
че реального прожиткового мінімуму;
створення діючої системи соціального захисту військовослужбовців;
індексація заробітної плати, пенсій відповідно до росту споживчих цін;
забезпечення державної підтримки соціально найбільш незахищених верств насе$
лення: пенсіонерів, інвалідів, багатодітних родин і матерів, що виховують дітей;
розробка програми підтримки материнства і дитинства;
установлення цін на комунальні послуги відповідно реальному рівню доходів громадян;
приведення розрахунків населення за житлово$комунальні послуги у відповідність
з якістю наданих послуг;
раціональне поєднання ринкових і адміністративних важелів управління;
законодавчий захист середнього та малого бізнесу від монополізму і створення
умов для здорової конкуренції;
розвиток економічного співробітництва і науково$технологічної кооперації з
країнами СНД;
прийняття законів, що будуть максимально захищати господарську діяльність
підприємців від державного втручання, забезпечувати перевагу вітчизняного това$
ровиробника;
прийняття законів, що заохочують інноваційну, інвестиційну та кредитну політику;
надання податкових пільг починаючим підприємцям, робітникам, службовцям під
час будівництва житла;
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направляються на оплату навчання, охорону здоров'я, будівництво житла та інші
соціальні потреби;
зниження податків до рівня, що стимулює розвиток економіки;
підвищення мінімального рівня доходів;
забезпечити мінімальну пенсію у розмірі не нижче встановленого мінімуму;
забезпечити стипендію студентам, відповідаючу їх потребам;
вирішити проблему пільгового кредитування будівництва житла для молодих
сімей з кредитуванням до 30 років.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3

3

7

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

Р
1

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

0

1

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0
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Ременюк Олексій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$організатор
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 21
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

1

2,5

Депутатські запити

0
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Рибак Володимир Васильович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 45, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 63,2%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
1. Формування бюджету за принципом "знизу до верху", підвищення фінансово$
економічної самостійності регіонів у проведенні соціальної та економічної політики,
врахування інтересів промислових регіонів України в залежності від рівня податків, що
збираються ними.
2. Створення стабільного і прозорого податкового законодавства, зменшення по$
даткового тиску на підприємців малого та середнього бізнесу і громадян, які мають
низькі прибутки.

Р

3. Розробка і впровадження нових фінансово$розрахункових та структурно$техно$
логічних схем у паливно$енергетичному та гірничо$металургійному комплексах, які
складають основу промисловості України та за рахунок цього пожвавлення виборчих
процесів, більш повне використання виробничих потужностей.
4. Поширення ринку збуту та кооперативних зв’язків для українських підприємств.
5. Боротьба з непродуманим закриттям шахт у Донбасі, створення нових робочих
міст для гірників, розробка та реалізація програм відродження малих шахтарських міст.
6. Створення умов для заохочення додаткових інвестицій у Донбас.
7. Забезпечення своєчасної виплати заробітної платні у бюджетній сфері та пенсій
за рахунок перерозподілу повноважень по збору та використанню податків між центром
і регіонами.
8. Розробка, забезпечення реального фінансування та реалізація державної про$
грами створення нових робочих місць.
9. Створення умов для освіти, працевлаштування і вирішення житлової проблеми
молоді.
10. Забезпечення державного соціального захисту малозабезпеченого населення,
ветеранів, інвалідів на основі адресного використання коштів бюджету та внебюджетних
фондів.
11. Створення умов для нормального функціонування комунального господарства,
контроль тарифів усіх підприємств$монополістів, які надають комунальні послуги для
населення, реалізація територіальних програм утримання та облаштування житлових
домів, вулиць та інженерних комунікацій із заохоченням коштів приватних інвесторів.
12. Посилення боротьби зі злочинністю, матеріально$технічне та кадрове зміцнення
органів внутрішніх справ, прокуратури, судів, служби безпеки.
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13. Допомога закладам охорони здоров’я, освіти та культури за рахунок зміни
пріоритетів бюджетного фінансування.
14. Реалізація екологічних програм у промислових регіонах України за рахунок цент$
ралізованих джерел і коштів підприємств, які забруднюють навколишнє середовище.
У виборчому окрузі
1. Забезпечення ремонту старого житлового фонду, внутрішньоквартальних доріг.
2. Газифікація другої частини селища Широкий, будинків по вулицях Трудових ре$
зервів, Матросова, Шахтарів Донбасу, частини будинків по вулицях Дев’ятого травня та
Куйбишева.
3. Будівництво водопроводу по вулиці Одеській до селища Авдотьїно і вулиць При$
морській та Ясногорській, капітального ремонту водопроводу по вулиці Оборонній до
вулиці Рослого.
4. Заміна каналізаційних труб та будівництво каналізаційної станції в селищі Широ$
кий, реконструкція каналізації по вулицях Купріна, Куйбишева, Гонімова.
5. Відновлення наружного освітлення в селищах Авдотьїно, Широкий та вулиці
Олімпієва.
6. Реконструкція та розширення вдвічі АТС в селищі Широкий, розширення АТС$213
та будівництво АТС$611 в селищі Авдотьїно.
7. Капітальний ремонт дитячого садку № 142 в селищі Широкий, молочної кухні ди$
тячої міської лікарні № 2, будинку малютки, дитячого садку в селищі Авдотьїно, ком$
плексів побутового обслуговування в селищах Широкий та Авдотьїно торговельного
комплексу в мікрорайоні Мирний.
8. Комп’ютеризація шкіл №№ 25, 26, 28, 29, 31, 32, 40, 42, 44, 45.
9. Технічне обладнання підрозділів обласної центральної клінічної та районних
лікарень.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

3

13

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

1

1

0

1

0

0

0

2

0

1

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Рибачук Олег Борисович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: віце$президент
Чорноморського банку торгівлі та розвитку
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 29
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
за лютий – липень 2004 року
Виступи

Р

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

0

Римарук Олександр Іванович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: Заслужений економіст України
Спеціальність: юрист, інженер$технолог
Попереднє місце роботи: президент товариства з обмеженою
відповідальністю "Самміт$М"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 66
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

3,25

Депутатські запити

Р
0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Рішняк Іван Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: голова правління ДАК "Хліб України"
Обраний: в/о № 162, Сумська обл.
Кількість отриманих голосів: 41,7%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Так склалося, що головним у моєму житті завжди була господарська
діяльність, яка проходила практично у вас на очах, і за результати якої мені не
соромно.
Проте, коли бачу злиденне життя простих, близьких мені людей, їх незахи0
щеність перед завтрашнім днем, недостатню увагу можновладців, у тому числі
парламенту, до життєвих потреб народу, не можу залишатись осторонь політики.
Моя трудова діяльність у колгоспі, районі, області і на чолі потужної Державної
компанії "Хліб України" переконливо свідчить, що на всіх рівнях при бажанні і
професійному, а не популістському підході, можна працювати ефективно.

Р

Якщо Ви, мої дорогі земляки, довірите мені представляти Ваші інтереси у Вер0
ховній Раді України, то головними завданнями бачу такі:
На державному рівні:
1. Перетворити Верховну Раду України в орган справжнього народовладдя, який
єднає Україну, приймає життєво важливі закони, постійно враховуючи пропозиції
виборців.
2. Очистити державні органи влади всіх рівнів від професійно не підготовлених,
продажних працівників, встановити надійний бар'єр розкраданню національного багат$
ства, казнокрадству, хабарництву. Забезпечити омолодження кадрів.
3. Спрямувати зусилля всього суспільства насамперед на розвиток національної
економіки. Тільки ефективне господарювання дасть кошти, які можна буде направити на
підвищення рівня життя, виконання соціальних програм.
4. Розвиток села має стати головним напрямком державної політики. Без заможно$
го селянина не може бути заможної держави.
5. Надати органам місцевого самоврядування більше прав у формуванні бюджету
та самостійному вирішенні проблем округу.
На рівні округу:
1. Зменшити кількість бідних людей шляхом:
відновлення та розширення діяльності підприємств, передусім агропромислового
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комплексу, організації нових робочих місць, особливо у сфері малого під$
приємництва, що дозволить кожному мати роботу і можливість заробляти не
менше 500 гривень на місяць;
підвищення заробітної плати працівникам освіти, охорони здоров'я, інших
бюджетних установ до рівня, що не менш як наполовину перевищує прожитковий
мінімум (600$650 грн.);
справедливої пенсійної реформи, яка б гарантувала виплату пенсій відповідно до
трудового внеску, де мінімальна пенсія буде не менше 300 гривень, а середня
пенсія — не менше 80 відсотків заробітків;
компенсації втрачених заощаджень громадян;
адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям у розмірі 100 гривень на одну особу
на місяць.
2. Покращити безоплатне медичне обслуговування округу, особливо на селі.
Для цього передбачити:
переоснащення діагностично$лікувальної бази медичних закладів;
відновлення роботи фельдшерсько$акушерських пунктів на селі;
проведення регулярної диспансеризації населення, в першу чергу на селі;
посилення державного контролю за цінами на найважливіші ліки.
3. Розширити доступ дітям, особливо сільської місцевості, до якості освіти.
З цією метою:
надати допомогу в комп'ютеризації навчальних закладів, їх підключенні до мережі
Інтернет;
відкрити в окрузі інститут;
підтримувати талановиту молодь округу при вступі до вищих навчальних закладів.
4. Поліпшити умови повсякденного життя й побуту населення округу. Для
цього не менше 40% податків залишати в регіоні та збільшити частку надхо
джень до місцевих бюджетів від роботи нафтогазових промислів.
Що дозволить у першу чергу:
газифікувати населені пункти округу;
налагодити безперебійне транспортне сполучення між селами;
збільшити обсяги проведення ремонту та будівництва доріг;
телефонізувати кожне село.
5 Допомагати в забезпеченні округу твердим паливом, газом та електро
енергією.
6 Сприяти духовному розвитку нашого краю, опираючись на його багатю
щу історію, відновленню храмів, роботі закладів культури, підтримувати творчі
таланти.
7 Поліпшити екологічний стан округу за рахунок виділення цільових коштів
на відшкодування втрат, пов'язаних з видобутком нафти і газу, здійснення кон
тролю за станом ґрунту, води та повітря, очищення річок, озер, ставків.
Свій обов'язок бачу в тому, щоб максимально допомагати кожному з моїх
виборців у вирішенні конкретних життєвих проблем, разом зробити наш благо
словенний край щасливим і заможним!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

4

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Р
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Родіонов Михайло Кузьмич
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електрик
Попереднє місце роботи: доцент Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 49
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

23

12

24,4

2

4,25

Депутатські запити

14

Р
Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

12

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

2

10

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Руденко Геннадій Борисович
Особові дані
Рік народження: 1972
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель біології
Попереднє місце роботи: радник президента
корпорації "Укргазконтракт"
Обраний: в/о № 149, Полтавська обл.
Кількість отриманих голосів: 22,5%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Економіка співпраці і добробуту
1. Створення державної системи кредитування сільгоспвиробника.
"Нам потрібен Державний земельний банк, який має надати пільгові довготермінові
кредити сільським виробникам і підприємствам, які мають намір розпочати господарю$
вання за сучасними умовами".

Р

2. Впровадження регіональної програми газифікації села та розробки нафтогазових
родовищ на Полтавщині.
"Сьогодні нами розпочато програму "МЕТАН$2002" по переобладнанню транспорт$
них засобів на природний газ, яка надасть можливість виробникам сільськогоспо$
дарської продукції зберігати до 40% витрат на паливо".
3. Підвищення надходжень у місцеві бюджети від діяльності підприємств.
"Надра Полтавщини — це багатство України. Потрібна норма, в якій першочерговий
дозвіл на підприємництво в цій сфері надаватиметься регіональним підприємствам. По$
датки при цьому залишаються в місцевому бюджеті".
4. Збільшення кількості робочих місць.
"За останні 3 роки з моєю участю створено в Україні понад 2000 робочих місць. Маю
намір створити ще 600 робочих місць в Миргородському, Зінківському, Великобага$
чанському, Шишацькому та Котелевському районах".
Відповідальна політика
1. Розширення на законодавчому рівні меж громадського контролю за діяльністю ор$
ганів державної влади та місцевого самоврядування.
"Створення мережі земляцтв та інших громадських організацій дасть реальну мож$
ливість людям безпосередньо брати участь і впливати на державницькі процеси".
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Розвиток суспільних програм
1. Поновлення практики кредитування на придбання житла і товарів широкого вжитку.
"Не буде потреби роками накопичувати гроші на речі, які потрібні вже зараз. Таке кре$
дитування — це стимулювання вітчизняного виробництва товарів і будівництва житла".
Соціальний захист малозабезпечених та гарантії молоді
1. Гарантування кваліфікованої безкоштовної медичної допомоги.
"Люди мають конституційне право на професійну безкоштовну медичну допомогу,
але в Україні ці права людей не забезпечуються. Необхідне встановлення жорсткого
громадського контролю за якістю надання безкоштовних медичних послуг населенню".
2. Гарантування всім випускникам навчальних закладів можливості першого працев$
лаштування.
"Від безробіття найбільше страждає молодь. Держава має законодавчо підтримати
підприємців$роботодавців, що сприятимуть створенню робочих місць, особливо при
працевлаштуванні молоді".

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

6

30,65

12

32,75

Депутатські запити

14

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року

Р

В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

6

І читання
доповідь

співдоповідь

2

3

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

12

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

8

4

1

8

3

0

0

0

1

9

1

0

0

0
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Рудковський Дмитро Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$будівельник
Попереднє місце роботи: начальник Головного управління
розквартирування військ і капітального будівництва
Міністерства оборони України
Обраний: в/о № 91, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 29,6%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Головна мета — служити людям
Якщо ви оберете мене депутатом
Перш за все поставлю питання про створення механізму відкликання народних
обранців, якщо вони не виправдовують довіри своїх виборців.
Відмовлюсь від депутатської недоторканності та пільг, якими користуються на$
родні обранці, бо вважаю, що депутати мають жити за тими ж нормами і законами,
за якими живуть їхні виборці.
Буду домагатися виконання державою конституційних гарантій безплатної освіти,
медичного обслуговування, нормального пенсійного забезпечення, встановлення
мінімальних зарплат, пенсій та стипендій не нижче прожиткового мінімуму.
Як будівельник, буду сприяти вирішенню проблеми будівництва житла, бо знаю, як
її розв'язати. Підтвердженням цього є поступове вирішення житлової проблеми
військових, і не лише в Білій Церкві.

Р

Гідний рівень життя — кожному
Реформування системи оплати праці, підвищення її стимулюючої ролі, своєчасна
виплата.
Приведення цін на квартплату, електроенергію, газ та інші комунальні послуги у
відповідність до реальних затрат на них та доходів населення.
Повернення громадянам втрачених вкладів в Ощадбанку СРСР та вкладів у трас$
тові товариства за рахунок держбюджету і комунальних платежів.
Реальне забезпечення відповідними пільгами ветеранів, військовослужбовців,
працівників міліції, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, інвалідів, багатодітних сімей, оди$
ноких матерів.
Гарантування на державному та місцевому рівнях працевлаштування та зайнятості
молоді.
Створення рівних умов для розвитку дітей, отримання ними освіти незалежно від
доходів та соціального статусу їхніх батьків. Державна підтримка сім'ї.
Широке впровадження системи пільгового оподаткування та кредитування молоді
для придбання житла, здобуття освіти.
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Економічне зростання та захист національних інтересів України
Створення умов для ефективного розвитку підприємств усіх форм власності, за$
хист вітчизняного виробника.
Стимулювання малого та середнього бізнесу, збереження системи спрощеного
оподаткування.
Скорочення витрат на утримання адміністративного апарату та збільшення їх на
медицину, житлове будівництво, соціальне забезпечення, освіту, культуру,
спорт, туризм.
Державна підтримка сільгоспвиробника, пільгове оподаткування та довгостроко$
ве кредитування сільських господарств.
Зниження податкового тиску, відміна ПДВ з комунальних платежів населення.
Реформування Збройних сил, яке б не ставило під загрозу обороноздатність
України, перехід до професійної армії, відродження престижу професії військо$
вослужбовця.
Створення умов для відродження духовності та національних традицій, звільнення
національного інформаційного простору від пропагування жорстокості, насильст$
ва та порнографії.
Закон — єдиний для всіх
Прийняття законів, які спрямовані на захист інтересів народу, а не купки олігархів.
Захист прав та свобод людини, особистої безпеки, цивільний контроль над
діяльністю силових структур.
Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, посилення карної
відповідальності за посягання на людське життя, приватне майно, хабарництво,
виробництво і торгівлю наркотиками.
Актуальні проблеми Білоцерківщини
Відновлення в повному обсязі виробництва на всіх підприємствах міста, створен$
ня нових робочих місць.
Оздоровлення екологічної ситуації в місті та районі, суттєве підвищення якості
питної води, в першу чергу в м. Узин, реконструкція дендропарку "Олександрія" та
збереження його історичних цінностей.
Вдосконалення мережі громадського транспорту, прокладення тролейбусних
маршрутів до мікрорайонів Гайок та Піщаний.
Створення умов білоцерківському селянинові для ефективного використання ре$
зультатів його праці. Боротьба зі свавіллям чиновників у цій сфері.
Будівництво на базі наявного аеродрому міжнародного вантажного авіаційного
терміналу.
Використання місцевих радонових джерел для організації курортного комплексу
всеукраїнського масштабу.
Проведення повної комп'ютеризації шкіл міста та району, підключення їх до ме$
режі Інтернет.
Шановні земляки!
Все своє життя я дотримуюсь правила, що краще пообіцяти менше, а зробити
більше, аніж навпаки.
Якщо ви, шановні білоцерківці, надасте мені право відстоювати ваші інтересі
на вищому законодавчому рівні, саме за такими принципами я і буду працювати
у Верховній Раді України.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

1

2,25

Депутатські запити
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В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Р

Всього

ініційовано

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Рудьковський Микола Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: історик
Попереднє місце роботи: помічник$консультант
народного депутата України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 9
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

58

18

59,9

9

51,5

Депутатські запити

17

Р
Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

18

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

2

8

за
дорученням
фракції

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

9

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

8

0

4

0

2

0

3

0

6

2

1

2

2
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Рябіка Володимир Леонідович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова комітету Українського
національного комітету молодіжних організацій
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 4
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)
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Виступи

Р

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

0

0

Депутатські запити

0
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В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1
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за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

0

Рябікін Павло Борисович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$міжнародник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 131, Миколаївська обл.
Кількість отриманих голосів: 40,4%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Розпочате — продовжимо!
Шановні земляки, дорогі виборці!
Ось уже півтора року ми — разом. Протягом цього часу я докладав усіх зусиль, щоб
виправдати Вашу високу довіру. Свою фахову підготовку і юридичний досвід, набуті в
Україні і за кордоном, використовував з метою:
прискорення розробки і прийняття потрібних країні законів;
сприяння мешканцям округу в розв'язанні нагальних місцевих проблем.
Мої погляди на майбутнє України залишилися незмінними. Я глибоко переконаний,
що Україна має всі умови, необхідні для побудови сучасної ефективної економіки,
соціального захисту людей, піднесення культури, освіти й науки. Щоб ці умови реалізу$
валися, необхідно терміново завершити і прийняти низку законопроектів, які б забезпе$
чували насамперед:
регулярну виплату заробітної плати, пенсій, субсидій, дотацій, стипендій, інших
видів грошового забезпечення громадян. Економіка запрацює нормально лише
тоді, коли люди матимуть кошти для придбання вітчизняної продукції;
зняття податків на фонд заробітної плати з метою зацікавлення власників і
керівників підприємств у створенні додаткових робочих місць;
ефективну протидію корупції та іншим видам злочинності;
доступність освіти для молоді за рахунок збереження бюджетних місць і встанов$
лення помірної плати за комерційне навчання;
стабільне держбюджетне фінансування гуманітарної сфери;
державну підтримку морального і патріотичного виховання молоді, недопущення
пропаганди насильства й аморальності, задоволення потреб віруючих і забезпе$
чення міжконфесійної злагоди;
адресну соціальну допомогу непрацездатним, безробітним та іншим категоріям
малозабезпечених громадян, захист дитини і матері, підтримку сім'ї;
державні гарантії і доступність якісного медичного обслуговування;
створення системи правової освіти та юридичного захисту громадян;
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державне замовлення на сільськогосподарську продукцію із закупівельними ціна$
ми, які б стимулювали розширене виробництво;
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитних ресурсів для прискоре$
ного розвитку агропромислового комплексу, економіки в цілому.
Протягом півтора року удалося досягти певних зрушень у розв'язанні даних питань. У
складі парламентського Комітету з питань правової політики та правової реформи пра$
цював над приведенням законопроектів, які подають до Верховної Ради, у відповідність
з Конституцією України, чинним міжнародним і вітчизняним законодавством. Частка
моїх зусиль є у прийнятті Бюджетного, Земельного, Господарського, Карного, Сімейно$
го та Цивільного кодексів, законів щодо податкового і фінансового стимулювання
сільського господарства, малого й середнього підприємництва, встановлення судової
та іншої відповідальності керівників за своєчасність виплат громадянам зарплат і
соціальних виплат. Але попереду ще дуже багато законодавчої роботи. Першочергове
завдання — прийняття Податкового кодексу.
Я продовжуватиму працювати і над вирішенням наступних соціальних і економічних
проблем округу:
надання юридичного захисту населення, консультування, допомога у складанні юри$
дичних документів, пов'язаних з розпаюванням землі та майна господарств, отри$
мання заборгованих зарплат та інших видів платежів, житлово$комунальних послуг;
допомога в отриманні кредитів на посівний матеріал, пально$мастильні ма$
теріали, сільськогосподарську техніку;
забезпечення населених пунктів якісною питною водою;
сприяння в газифікації населених пунктів округу, опаленні будинків;
надання шефської допомоги школам$інтернатам, будинкам ветеранів, навчаль$
ним, культурним, медичним та спортивним закладам, релігійним громадам;
проведення культурних програм, концертів, театральних вистав.

Р

Ця програма розроблена на основі наказів, які я прочитав у Ваших листах і почув під
час зустрічей з Вами.
Залишаймося разом — і ми спільними зусиллями справдимо надії на краще.
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Сабашук Петро Павлович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер з автоматики, телемеханіки і
промислової електроніки
Попереднє місце роботи: головний конструктор наукового центру
"Енергія" відкритого акціонерного товариства "Рассвет", голова
ради директорів відкритого акціонерного товариства "Рассвет"
Обраний: в/о № 76, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 20,4%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
НАШЕ ЗАПОРІЖЖЯ — НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ!
Ми всі пам'ятаємо свою молодість. Ми пам'ятаємо наші кращі роки, коли зустріча$
лись, закохувались, виховували дітей.
З того часу багато змінилось, і більшість змін, на жаль, — не на краще. З промислово$
го серця України, індустріального гіганта, міста кохання, краси і надій Запоріжжя пере$
творилось на сировинний і фінансовий додаток Києва, Дніпропетровська і Донецька.
Гроші, зароблені нашими руками, осідають в кишенях столичних ділків. За наш раху$
нок в інших областях будуються нові будинки, розвивається місцеве виробництво, ство$
рюються нові робочі місця.
Ми вміємо добре працювати — і ми повинні добре жити!
Наше майбутнє має бути в наших руках!
Повернення нашому місту економічної і політичної самостійності, відродження його
промислової і науково$технічної слави, наведення порядку, забезпечення гідного жит$
тя для запоріжців — ось головна мета депутата, який буде представляти Запоріжжя в
парламенті.
Я інженер, конструктор, і моє основне завдання — реалізація програми розвитку
міської енергетики "Запоріжжя — 2005". Її впровадження дозволить:
Суттєво знизити тарифи на комунальні послуги. Ми всі будемо платити менше.
Забезпечити безперебійну подачу тепла і гарячої води. Використання альтерна$
тивних видів палива — гарантія незалежності від газових магнатів. Це дозволить
розпочинати опалювальний сезон з першим похолоданням, а не з першим снігом.
Покращити екологічну ситуацію. Переробка сміття для отримання тепла і електро$
енергії — це чисті вулиці, охайні двори та під'їзди, а знешкодження шкідливих
газових викидів — це наші здорові легені.
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Почати відродження старих і створення нових робочих місць. Кожному запоріжцю
— робота за спеціальністю і впевненість у майбутньому.
НАША УКРАЇНА — ЦЕ НАШЕ МАЙБУТНЄ!
Я — учасник команди блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" і повністю підтримую
виголошену блоком політичну програму "Пора єднання і розквіту". Мої пріоритети як
спеціаліста — теплоенергетика:
1. Тепло і затишок до кожної оселі! Прийняття державної програми розвитку
комунального господарства і суворий контроль за її виконанням. Ми повинні знати, куди
витрачаються наші кошти. Плату за розміщення у дворах автостоянок і кіосків —
жильцям будинків, а не виконкомівським бюрократам.
2. Майбутнє України — у школі, а не на базарі! Підтримка і розвиток інтелектуального
і технічного потенціалу держави. Тільки "безголова" влада може допускати "втікання
мозків", обрікаючи державу на животіння. Майбутнє твориться у школі, університеті,
бібліотеці! Достойна зарплатня педагогів — гарантія життєвого успіху наших дітей!
3. Здоровим — роботу, хворим — піклування! Ми вміємо і любимо працювати! Мої
пріоритети — відновлення виробництва на "АвтоЗаЗі", ЗЕРЗ, Інструментальному заводі,
швейній фабриці, сприяння дрібному і середньому бізнесу.
4. Безкоштовна медицина — для народу, а не для купки чиновників. Ліки за
пільговими цінами — для пенсіонерів, інвалідів і ветеранів.
5. Діти — надія нашої України! Я — батько трьох дітей і на власному досвіді знаю
проблеми молодих сімей. Святий обов'язок держави — виплата п'яти прожиткових
мінімумів при народженні в сім'ї другої дитини і десяти — при народженні третьої.
Наше Запоріжжя — це Наша Гордість і Надія, це Наше Достойне Майбутнє!
Наша Україна — це Наш Народ, Наша Культура, Наш Розквіт і Добробут!
Це Наша Правда!
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Савицький Валентин Вікторович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: товарознавець
Попереднє місце роботи: керівник Головного контрольного
управління Адміністрації Президента України
Обраний: в/о № 67, Житомирська обл.
Кількість отриманих голосів: 43,5%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Усвідомлюючи міру відповідальності перед своїми земляками, вболіваючи за долю
держави та краю, в якому народився, людей, з якими живу і працюю, батьків і дітей на$
ших, у разі обрання мене народним депутатом весь набутий мною досвід, знання, всю
свою енергію зосереджу на вирішенні таких питань:
дієвий соціальний захист працівників села, робота щодо забезпечення пільгового
кредитування сільськогосподарських виробників, селянських (фермерських) гос$
подарств, агропереробних підприємств, сприяння становленню прошарку
сільського підприємництва;
постійно дбатиму про зміцнення міжнародного авторитету України як члена ООН
та Ради Європи;
співпраця з політичними партіями, які виступають за побудову незалежної Держа$
ви, демократизацію суспільства;
встановлення ефективного контролю над розподілом та використанням фінансо$
вих ресурсів;
сприяння результативній боротьбі з корупцією та будь$якими проявами зло$
чинноcті;
докладатиму всіх зусиль щодо зниження податкового тиску на підприємства всіх
форм власності, підприємців, прийняття податкового законодавства, яке стиму$
люватиме розвиток економіки та сприятиме створенню нових робочих місць;
сприятиму завершенню будівництва об'єктів соціальної сфери (дошкільних нав$
чальних закладів, шкіл, лікувальних установ);
за рахунок державних інвестицій, залучення благодійних внесків сприяти
будівництву житла працівникам правоохоронних органів, воїнам$афганцям,
ліквідаторам аварії на ЧАЕС;
сприятиму продовженню газифікації населених пунктів, районів, міст;
за рахунок встановлення додаткових ретрансляторів, розподільчої системи
телерадіопрограм, створення місцевого телебачення домогтися збільшення
обсягів трансляції і показу в кожному населеному пункті;
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сприятиму прийняттю закону України про пенсію, збільшенню їх розміру,
гарантованості та стабільності їх виплати (розмір пенсії поставити в залежність від
трудового стажу, зарплати працівника та його внеску до Пенсійного фонду
протягом трудової діяльності);
збільшення заробітної плати працівників бюджетної сфери, промислового та
сільськогосподарського виробництва;
спрямовуватиму свої зусилля на прийняття та реальне фінансове наповнення
адресних програм соціального захисту, які враховуватимуть потреби
постраждалої від аварії на Чорнобильській АЕС території нашого краю, ліквідацію
наслідків екологічної катастрофи з передбаченням на це видатків з Державного
бюджету;
сприятиму в наданні підтримки молодим сім'ям, вирішенню на державному рівні
питань забезпечення їх житлом, наданню цільових кредитів, створенню умов для
виховання дітей в сім'ях. Сприятиму перегляду розмірів допомоги на дітей;
подолання залишкового принципу фінансування медицини, освіти, культури,
приведення у відповідність з Конституцією України медичне обслуговування;
реально працевлаштувати, шляхом створення нових робочих місць, більше
половини людей округу, які на сьогодні безробітні;
встановлення та розширення квоти для вступу сільської молоді до вищих
навчальних закладів на сучасні та витребувані в умовах ринкової економіки
спеціальності, надання пільгових безвідсоткових кредитів для оплати навчання,
зменшення розміру оплати при контрактній формі навчання.
Робитиму все, щоб з честю виправдати довіру виборців. Постійно дбатиму про їх
потреби та життєві інтереси.
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Салигін Василь Вікторович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: фінанси та кредит, економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 172, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,0%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Останні роки нашого життя були непростими. Ми пройшли складний етап невизна$
ченості, коли головною турботою для більшості з нас було просто вижити, а зазирати
далеко у майбутнє не було ні сил, ні можливостей. Ми усвідомили, що тільки своєчас$
не реформування економіки може гарантувати соціальну стабільність, широкий гро$
мадський контроль — справедливу і ефективну владу, реальні і дієві соціальні гарантії
— добробут у суспільстві.
Сучасні труднощі України пов'язані, в першу чергу, з нерозвиненістю вітчизняного за$
конодавства. Я переконаний: головне завдання Верховної Ради — не гучні заяви та
з'ясування стосунків між різними фракціями, а створення законодавчих умов для впев$
неного економічного піднесення, для відчутного покращення життя кожної людини.
Я за те, щоб влада служила інтересам народу і була в руках високопрофесійних і
відповідальних за державну політику людей.
Я виступаю за створення в Україні суспільства, в якому людина є вищою соціальною
цінністю, а забезпечення її потреб — головний обов'язок держави.
Моя ціль — зробити законодавство — ефективним, економіку — динамічною,
політику — соціальною, а людину — заможною!
1.

ВЛАДА ДЛЯ НАРОДУ

Становлення України як незалежної держави відбулося. Але політична система країни
багато в чому залишається недосконалою. Це знаходить своє відображення у
фактичному відчуженні людини від влади, відсутності механізмів "зворотного зв'язку" та
дієвого впливу суспільства на владні структури, що обумовлює низький рівень довіри до
політичних інститутів.
Як політик, я ставлю для себе за мету розбудову соціально відповідальної держави
шляхом:
затвердження головним принципом владних відносин в державі принципу "влада
для народу", а не навпаки;
сприяння розвитку дієвих інститутів впливу та контролю суспільства над владними
структурами;
забезпечення ефективної співпраці всіх гілок влади;
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визначення людини як найвищої соціальної цінності та головного пріоритету дер$
жавної політики.
ЛЮДИНА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ!
2.

ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ

Показником ефективності економічного розвитку країни є реальний прибуток кожно$
го громадянина. Держава має достатньо ресурсів, щоб забезпечити гідний життєвий
рівень кожній українській сім'ї. Але неефективний розподіл бюджетних коштів, недоско$
налість податкового законодавства та несправедлива система оподаткування,
відсутність стимулів для розвитку малого та середнього бізнесу заважають зростанню
народного добробуту.
Як підприємець та економіст, головною ціллю я вважаю збільшення реальних доходів
кожного громадянина завдяки:
усуненню правових, економічних та адміністративних перешкод щодо розвитку
підприємництва;
удосконаленню кредитно$фінансової підтримки малого та середнього бізнесу;
зниженню рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць;
створенню справедливої системи оподаткування, яка б враховувала рівень при$
бутків громадян.
ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ — ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК!
3.

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Стабілізація економічного розвитку створила сприятливі умови для кардинального
перегляду системи соціального забезпечення. Ми повинні відійти від залишкового
принципу фінансування соціальної сфери та перейти до зміни пріоритетів державної
соціальної політики.
Як громадянин, я докладу всіх зусиль до того, щоб Україна стала дійсно соціальною
державою шляхом:
встановлення на законодавчому рівні розміру мінімальної зарплати і пенсії, не
нижчих від реального, а не бюрократично встановленого прожиткового мінімуму;
постійної індексації заробітної плати, пенсій відповідно до зростання споживчих цін;
удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим вер$
ствам населення;
створення дієвої системи пенсійного і медичного страхування;
докласти всіх зусиль для найшвидшого повернення заощаджень.
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Це наш борг перед батьками!
надання рівних можливостей для набуття безкоштовної вищої освіти;
реалізації програм молодіжного житлового будівництва;
пріоритетного працевлаштування молодих фахівців.
Це наш обов'язок перед дітьми!
БАТЬКАМ — ЗАХИЩЕНУ СТАРІСТЬ, ДІТЯМ — НАДІЙНЕ МАЙБУТНЄ!
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Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
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0

0

0

0

0
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Салмін Олег Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: експлуатація літальних апаратів та авіадвигунів
Попереднє місце роботи: голова правління
відкритого акціонерного товариства "Укрнафта"
Обраний: в/о № 148, Полтавська обл.
Кількість отриманих голосів: 31,2%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Шановні виборці! Працьовитий і талановитий народ України прагне і заслуговує
кращого життя. Але чому і досі не вдалося реально поліпшити умови життя і праці,
добробут пересічних громадян України? На мою думку, головною перешкодою є
політичні і партійні чвари, протистояння законодавчої і виконавчої влади. У
парламенті потрібні люди, які добре розуміють проблеми української економіки,
бачать шляхи їх розв'язання, мають досвід господарської роботи, налаштовані на
плідну співпрацю з виконавчою владою, мають не тільки бажання, а і можливості
реально допомагати людям.
Як керівник підприємства нафтової галузі України я переконався, що без надійних
законодавчих гарантій не можна подолати енергетичну кризу в Україні, забезпечити
нормальну роботу промисловості і сільського господарства, закладів освіти і охорони
здоров'я, дати людям тепло і світло. Саме тому я вирішив боротися за депутатський
мандат і добиватися законодавчим шляхом вирішення нагальних проблем, що турбують
громадян нашої країни.
Моя програма складена з урахуванням ваших звернень і пропозицій і містить
завдання всеукраїнського і місцевого рівнів.
ЗАКОНОДАВЧА РОБОТА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Формування стабільної і ефективної парламентської більшості, яка буде
налаштована на конструктивну співпрацю з виконавчою владою.
Створення законодавчих гарантій для стабільного і ефективного розвитку
нафтогазового комплексу України.
Створення нових робочих місць і підвищення заробітної платні за рахунок
ліквідації податку на фонд заробітної плати.
Розробка і законодавче забезпечення цільової програми розвитку сільського
господарства України в умовах аграрної реформи, яка б передбачала механізми
пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств, їх забезпечення
високопродуктивною вітчизняною технікою, постачання паливно$мастильних
матеріалів, міндобрив на економічно вигідних для селян умовах.
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Поступове підвищення пенсій у відповідності з темпами економічного зростання.
Забезпечення перерозподiлу коштiв державного бюджету на користь регіонів з
розширенням повноважень органів місцевого самоврядування, обласних і район$
них державних адмiнiстрацiй по їх використанню.
Забезпечення державних гарантій доступності вищої освіти для талановитої мо$
лоді, в тому числі з сільської місцевості, за рахунок спеціальних квот та оплати їх
навчання з бюджетних і позабюджетних фондів (в межах державного замовлення).
Збереження і розвиток загальнодоступної системи якісного медичного обслуго$
вування громадян під державним і громадським контролем.
РОБОТА В ОКРУЗІ
Створення нових робочих місць за рахунок залучення до регіону інвестиційних і
кредитних ресурсів, розвитку нових підприємств і виробничих програм.
Зміцнення матеріально$технічної бази навчальних, культурно$освітніх та медичних
закладів.
Цільова доброчинна допомога ветеранам війни та праці.
Забезпечення кредитної та ресурсної підтримки сільськогосподарських
підприємств у процесі земельної реформи.
Правова підтримка робітникам сільськогосподарських підприємств, що отримали
земельні та майнові паї.
Здійснення депутатського контролю над діяльністю місцевих органів влади.
Я виконую цю програму вже зараз, не чекаючи результатів голосування.
Шановні виборці! Спільними зусиллями ми можемо розв'язати гострі
соціальноекономічні проблеми і регіону, і України в цілому.
Ми не чекаємо кращого життя, ми його робимо!
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Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

0

0
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Самойлик Катерина Семенівна
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель російської мови та літератури
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 15
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

9

32,3

8

35,75
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

9

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

2

2

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

4

1

4

1

1

0

1

2

3

1

0

1

1
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Самоплавський Валерій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер лісового господарства
Попереднє місце роботи: голова Державного комітету
лісового господарства України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "За Єдину Україну!", порядковий номер у списку 25
Комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

4

14,55

3

8
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

4

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

1

0

за
дорученням
фракції

1
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за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

1

2

0

0

0

1

0

2

0

0

0
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Самофалов Геннадій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: військовий
Попереднє місце роботи: голова Всеукраїнської
громадської організації "Антикорупційний Форум"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 29
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

6

0

1,8

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2,5

Депутатські запити

С

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0
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Сандлер Дмитро Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електромеханік
Попереднє місце роботи: голова ревізійної комісії товариства з
обмеженою відповідальністю "Європродімпекс"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 18
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

0

0

С

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

622

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

0

Сас Сергій Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$правознавець, ветеринарний лікар
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 18
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської етики
та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

3

11,85

2

4,75

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

3

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0
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Сафіуллін Равіль Сафович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: лікар$гігієніст, епідеміолог
Попереднє місце роботи: президент Об'єднання футбольних
клубів "Професійна футбольна Ліга України"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 22
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

3

8

Депутатські запити

С
0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

2

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0
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Сацюк Володимир Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): партія "Демократичний союз"
Освіта: вища
Спеціальність: фахівець з військової тактичної розвідки, юрист$економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 64, Житомирська обл.
Кількість отриманих голосів: 21,1%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Я, Володимир Сацюк, уродженець Житомирщини, народний депутат, підприємець,
патріот свого краю завжди керувався у своїй діяльності такими принципами, як
ЧЕСНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ.
Йдучи на вибори до Верховної Ради України, я бачу себе представником житоми$
рян, який займатиметься не лише законотворчістю, але й відстоюванням інтересів
своїх виборців.
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ Я ВІДСТОЮВАТИМУ:
1. Прийняття закону про місцеві бюджети, який захистить їх від диктату та грабунку з
боку центру.
2. Проведення податкової реформи: скасування податку на фонд заробітної плати
та ПДВ.
3. Збільшення бюджетного фінансування медицини та освіти до норм, передбачених
чинним законодавством.
4. Закріплення на законодавчому рівні статусу медичного та педагогічного працівни$
ка як державних службовців.
5. Запровадження дієвого суспільного контролю за діями органів влади, що дозво$
лить усувати з посад корумпованих чиновників.
6. Прискорення реформування судової системи: суди та судді повинні бути незалеж$
ними від органів виконавчої влади усіх рівнів.
Грунтовно вивчивши ситуацію, яка склалася у Житомирі, я виділяю низку питань, що
потребують першочергового вирішення. А саме:
1. СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ
Знаю шлях до вирішення цієї проблеми, оскільки вивів з кризового стану 10 під$
приємств сільськогосподарського та переробного профілю. На цих підприємствах сьо$
годні працюють і отримують стабільну зарплату понад 12 тисяч осіб.
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Обіцяю надавати допомогу тим, хто її потребує. Проте головна мета — створити такі
умови життя і праці, коли будь$яка людина зможе вирішити свої нагальні проблеми
власноруч. Отже, я працюватиму над тим, щоб забезпечити кожного житомирянина ро$
ботою та зарплатою.
2. НАВЕДЕННЯ ПОРЯДКУ У КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ
Гаряча вода і тепло будуть в кожній оселі! Проблему водопостачання буде вирішено,
і житомиряни самі у цьому переконаються.
За мого сприяння уже здійснено освітлення центру міста. Співпрацюючи з місцевою
владою, ми забезпечимо світло на всіх вулицях. Житомиряни не боятимуться гуляти
вечірнім містом!
Уже розроблено проект поліпшення транспортного сполучення у місті і на приміських
територіях. Найближчим часом у Житомирі з'являться нові маршрутні автобуси з пільго$
вим проїздом для пенсіонерів не тільки у межах міста, а й при поїздках на садово$дачні
ділянки. Буде вирішено питання транспортного сполучення з районом вул. Малікова.
3. ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОСВІТИ
Вже сьогодні ми співпрацюємо з директорами шкіл, представниками вищих та
дошкільних навчальних закладів, а також з головними лікарями міських медичних за$
кладів над покращанням умов навчання та лікування. Багато проблем уже вирішено, і
це — тільки початок!
4. ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ
З власного досвіду знаю про гостроту проблеми забезпеченості житлом молодих
сімей, пенсіонерів і особливо — сімей військових, які звільнилися з лав Збройних сил.
Цю проблему можливо і потрібно вирішувати. Сьогодні у ряді міст України існує прак$
тика будівництва житла на пільгових умовах, і це задекларовано у чинному законо$
давстві України. Найближчим часом у Житомирі буде розгорнуто аналогічні програми.

С

Не ставлю за мету перераховувати всі існуючі проблеми, оскільки знаю, що їх багато
і в кожного свої труднощі. Але гарантую, що у разі мого обрання до Верховної Ради Ук$
раїни, я не робитиму різниці між проблемами громадянина, міста чи держави: кожна
проблема має бути вирішена!
Але найголовнішим чинником, який спонукає мене до праці, є стурбованість за майбутнє
підростаючого покоління. Дорослі бачили і кращі, і гірші часи, діти ж лише починають жити
і, на жаль, не в кращих умовах. Вони не винні в тому, що наше сьогоднішнє життя не таке,
як нам хотілося б. Тому для їхнього майбутнього усім нам варто добре попрацювати!
Усе, що я робив, роблю і робитиму спрямоване на побудову кращого життя, на забез$
печення гідного сьогодення та надійного майбутнього нашої держави, нас із вами, ша$
новні виборці, наших дітей.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

0

0
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Сватков Леонід Борисович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: голова Державного
департаменту продовольства
Міністерства аграрної політики
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 36
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0
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Святаш Дмитро Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1971
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: лікар$педіатр, економіст, юрист
Попереднє місце роботи: президент корпорації "Автоінвестстрой"
Обраний: в/о № 171, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 22,9%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
За роки, що минули, люди не стали жити краще. Країна переживає кризу, яка по$
глиблюється безвідповідальною, непрофесійною владою, невиконаними обіцянками,
беззаконням та свавіллям чиновників, а найстрашніше — втратою віри людей в кра$
ще майбутнє.
10 років роботи керівником великої компанії переконали мене в тому, що існуючі за$
кони заважають нормально працювати та розвиватися.
Сучасний стан судової та правоохоронної систем не забезпечує правового захисту
людини.

С

Я бачу один вихід із кризи — оновлення влади ycix рівнів. Україні потрібні молоді,
чесні політики, які добилися ycпixy своєю працею i здатні змінити життя людей на
краще.
Країна та влада потребують оновлення.
Моя мета — через оновлення влади i створення дієвих законів забезпечити розвиток
країни, добробут людини, реалізацію її прав та свобод.
Я БУДУ ЗАХИЩАТИ:
Людину, її права, свободи та особисту безпеку.
Недоторканність майна i власності, зароблених працею людини.
Право на гідну оплату праці i надійний та достатній рівень забезпечення непрацез$
датних.
Створення зрозумілих усім законів, ефективної судової системи, дієвих правоохо$
ронних органів.
Людина в своїй країні повинна почувати себе вільною.
Я БУДУ ДОБИВАТИСЯ:
Відродження національної економіки i підтримки вітчизняних виробників.
Поглиблення економічних зв'язків з Pociєю.
Вступу України до основних міжнародних організацій: Європейського Союзу i
Всесвітньої торговельної організації.
Спрощення податкової системи та зменшення податків.
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Зняття штучного здержування росту заробітної плати. Зменшення податку на
заробіток. Bci податки та збори не повинні перевищувати 10% від заробленого.
Забезпечення прозорості та контролю за використанням бюджетних коштів; тi, хто
сплачують податки, повинні знати, куди витрачаються їx гроші.
Обмеження втручання держави в особисте та економічне життя людини, захист від
свавілля влади.
Законодавчої підтримки розвитку малого та середнього підприємництва.
Завершення грошової приватизації підприємств.
Використання коштів від грошової приватизації підприємств на виплату
знецінених вкладів, боргів по заробітній платі, розвиток медицини.
Справедливості та прозорості при встановленні житлово$комунальних тарифів i їx
відповідності якості наданих послуг.
Використання науково$технічних розробок вітчизняних вчених для підйому
промисловості.
Від ефективної економіки — до соціального добробуту суспільства.
Я НЕ БУДУ МИРИТИСЯ:
З перетворенням регіонів у відсталі провінції. Області повинні розпоряджатися
коштами місцевих бюджетів. 2/3 податкових надходжень повинні залишатися на
місцях i працювати на місто та область.
Не повинно бути багатої столиці при бідних регіонах.
Я БУДУ ВІДСТОЮВАТИ:
Першочерговість фінансування освіти, науки, культури.
Забезпечення якісної освіти, доступу до інформаційних технологій.
Здійснення програми працевлаштування молоді, розвиток служб зайнятості i
системи курсів по оволодінню сучасними професіями.
Розширення системи пільгових кредитів на освіту, житло, початок власної справи.
Участь молоді в системі влади різних рівнів.
Державну підтримку молодих сімей з дітьми.
Відродження масового спортивного руху. Виховання фізично i морально
здорового покоління.
Молоді повинні мати перспективи в своїй країні, а не за її межами.
МІЙ ОБОВ'ЯЗОК:
Допомагати немічним i літнім, усім тим, кому сьогодні особливо важко.
Завершити пенсійну реформу, зберігаючи строки виходу на пенсію. Суттєво
підвищити розмір пенсії, поставити його в залежність від стажу, заробітку i
реального прожиткового мінімуму.
Гарантувати ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових
дій, інвалідам, чорнобильцям особливий соціальний захист.
Зберегти державну медицину i здійснити обов'язкове медичне страхування
підприємствами i установами своїх працівників.
Підтримку та турботу — соціально незахищеним.
МИ РАЗОМ ПОБУДУЄMO КРАЇНУ, ЯКОЮ
БУДЕМО ПИШАТИСЯ!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

5

3

16,5

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

14,5

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

2

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

С

Всього

ініційовано

1

3

0

2

1

1

0

0

0

2

2

1

0

0
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Семенюк Валентина Петрівна
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 4
Комітет: Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

54

24

73,95

7

22,25

Депутатські запити
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

24

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

2

12

за
дорученням
фракції

4

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

4

0

5

2

0

0

0

0

3

1

1

0

0
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Семинога Анатолій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): Українська соціал$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: директор товариства з обмеженою
відповідальністю "Марія"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 22
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

16

10

19,55

2

6

Депутатські запити

4
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С

В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

10

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

8

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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Сергієнко Леонід Григорович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Партія промисловців і
підприємців України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електронщик
Попереднє місце роботи: директор УН АТЗТ ІІ "Дніпромайн"
Обраний: в/о № 27, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 23,4%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Україна — багата держава. Потрібно лише мудро
розпорядитись цим багатством, і тоді ми будемо
жити так, як і повинні жити люди у ХХІ столітті.
ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ
1. Підтримка вітчизняного виробника.
Розвиток товаровиробництва є запорукою добробуту кожного. Я вважаю за
необхідне:
сприяти розвитку виробництв;
захищати внутрішній ринок від низькоякісного імпорту;
вдосконалити Податковий кодекс;
надати пільгове кредитування вітчизняному виробнику.
2. Інвестиції.
Залучення інвестицій сприяє розвитку виробництва. Я бачу необхідність у:
створенні сприятливого для вітчизняного виробника інвестиційного клімату;
забезпеченні державних гарантій вітчизняним та іноземним інвесторам.
3. Високотехнологічне виробництво.
Україна може успішно конкурувати у перспективному секторі високотехнологічних
галузей промисловості. Для цього необхідно:
забезпечити державні кредити для розвитку підприємств;
державне фінансування прикладних досліджень.
СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА
1. Гідна робота.
Держава повинна турбуватись про людей, що працюють. Я працюю і буду
працювати, щоб:
створити нові робочі місця;
розвивати соціальні програми на підприємствах;
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забезпечити роботою молодь й інвалідів.
2. Гідна старість.
Гуманне суспільство — це турбота про людей похилого віку. Я буду боротися за:
значне підвищення розміру пенсій;
забезпечення безкоштовного медичного обслуговування;
ведення пільгового проїзду у приміському транспорті.
3. Ефективна охорона здоров'я.
Турбота про здоров'я нації — пріоритет державної політики. Вважаю за необхідне:
збільшення фінансування установ охорони здоров'я;
відновлення діагностичного устаткування.
4. Сучасна освіта.
Витрати на освіту — це інвестиції у майбутнє. Я переконаний, що слід:
забезпечити гідну заробітну плату викладачам та ученим;
створити рівні можливості для безкоштовної вищої освіти;
зміцнити матеріально$технічну базу установ освіти.
5. Сім'я.
Добробут сім'ї — умова процвітання суспільства. Я буду наполягати на:
наданні реальної допомоги сім'ям з дітьми;
відродженні сімейних цінностей;
розвитку фізкультури та спорту.
БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ
1. Боротьба зі злочинністю.
Щоб ефективно боротись зі злочинністю, вважаю за необхідне:
викорінити соціальні причини злочинності;
забезпечити соціальні гарантії працівникам правоохоронних органів;
сприяти технічному переоснащенню служб правопорядку.

С

2. Екологічна безпека.
Збереження природи $це створення нормальних умов для життя. Я буду наполягати на:
наданні підприємствам пільг на природоохоронну діяльність;
пріоритетності державного фінансування природоохоронних заходів.
3. Сучасна армія.
"Воїн" — це за всіх часів звучало гідно. Відродити повагу до "людини в погонах"
можна шляхом:
фінансування оборонних замовлень і технічного переоснащення армії;
забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям;
підвищення престижу Збройних сил.
ЕФЕКТИВНА ПОЛІТИКА
1. Регіональна політика.
Реалізація політики держави визначається ресурсами її регіонів. Для ефективного
розв'язання завдань на регіональному рівні необхідно:
забезпечити конструктивний підхід до формування місцевих бюджетів;
розподілити спектр повноважень між центральними і регіональними органами влади.
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2. Національна ідея.
Держава може претендувати на успіх тоді, коли кожен її громадянин буде відчувати
гордість за свою країну. Я буду працювати для:
відродження національних ідеалів;
виховання патріотизму.
ДУХОВНІСТЬ
Рівень духовності суспільства — першооснова його соціальної стабільності й
економічного добробуту. Я вважаю за необхідне:
сприяти розвитку установ культури;
забезпечити рівні можливості для розвитку національних культур;
сприяти збереженню духовних цінностей і релігійних святинь.
Наша спільна праця є запорукою процвітання України!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

3

8

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

1

0

3

0

0

0

0

0

2

1

0

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Симоненко Петро Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер$електромеханік, політолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 1
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

66

16

33,75

6

17,5

Депутатські запити

10

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року

С

В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

16

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

3

за
дорученням
фракції

12

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

636

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

5

0

4

1

1

0

0

1

4

1

0

0

0
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Ситник Костянтин Меркурійович
Особові дані
Рік народження: 1926
Партійність (на момент виборів): Українська народна партія "Собор"
Освіта: вища
Спеціальність: фельдшер$акушер, учитель хімії і біології
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 20
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

1,3

3

7,75

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

0

0

2

1

0

0

1

1

0

0

0

0
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С

Результати роботи народних депутатів України

Сівкович Володимир Леонідович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: магістр з управління міжнародним бізнесом
Попереднє місце роботи: голова спостережної ради
закритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Віта"
Обраний: в/о № 93, Київська обл.
Кількість отриманих голосів: 57,6%
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Дякую за можливість з вами, моїми земляками, бути разом і робити вибір.
Разом ми виростали, разом вбирали в себе дух рідної землі. Нелегкі часи розкидали
нас, обтяжили турботами й негараздами. Скрутна година ще не минула, але ми витри$
мали, тож зробимо життя кращим. Треба лише бути разом, гуртом здобувати достаток,
дбати про літніх людей і дітей, відстоювати і примножувати надбане.
Мій вибір — бути разом. Мій вибір диктує ваша воля і розум.
Це достаток і добробут людям ініціативи і праці.
Це — здоров'я і повага літнім.
Це — надія і розвиток дітям.

С

Достаток і громадянська гідність:
Кожному — можливість працювати з гідною винагородою.
Разом із прискореним аграрним розвитком округу створювати і множити пере$
робні підприємства та виробництво товарів широкого вжитку.
Всебічно підтримувати підприємницьку та громадську ініціативи щодо створення
нових і поліпшених діючих підприємств.
Організаційно та фінансово підтримувати колективне господарювання.
Започаткувати створення мережі пільгової торгівлі товарами першої не$
обхідності, медикаментами, промисловими товарами для людей похилого віку та
незабезпечених.
Встановити дієвий громадський контроль за використанням бюджетних коштів та
виконанням чиновниками своїх обов'язків.
Сприяти розбудові громадського транспорту, доріг, електро$ та газових мереж,
телефонного зв'язку.
Вичистити округ від шахраїв і волоцюг, крадіїв і хабарників.
Здоров'я і захист добробуту:
Домогтися обов'язкового страхування роботодавцями від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, укладення колективних угод для
соціального захисту працюючих.
Започаткувати в кожному районі опікунські ради з підприємців і поважних людей,
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благодійні фонди для організації та фінансування складних і невідкладних лікувань.
Залучити до співпраці страхові компанії, чим збільшити обсяг гарантованого
фінансування лікування та компенсації втрати здоров'я, захистити власність і
майно.
Ініціювати дієву систему фінансування селищних рад для вирішення нагальних пи$
тань побуту, санітарії та екології.
Надія і майбутнє — дітям:
В кожному районі ініціювати створення наглядових рад для чіткої спеціалізації нав$
чальних закладів, реальної допомоги в отриманні прикладних професій або вступу
до вузів. Активізації роботи гуртків і спортивних секцій.
Налагодити чітку систему пошуку талановитих і обдарованих дітей, створити умо$
ви для індивідуальної роботи з ними.
Започаткувати на конкурсній основі в кожному районі іменні стипендії для
найбільш успішних учнів і студентів.
Турбота про Батьківщину:
Важелями Верховної Ради відстоювати у всіх гілках влади інтереси людей землі та
праці, літніх і дітей.
Просувати на виборні і адміністративні посади авторитетних, порядних і кваліфіко$
ваних людей, родом із нашої землі.
Започаткувати відкритий літопис краю для збереження історичної та культурної
спадщини і пам'яток сьогодення, за громадським поданням вшановувати в ньому
непересічних людей і події.
Ініціювати створення Земляцтва людей, які родом із нашого краю, але живуть і
працюють за його межами, з опорою на успішних із них, започаткувати реальну ор$
ганізаційну, фінансову, технічну, кадрову та соціальну допомогу нашій малій
Батьківщині.
Вірю: достаток, здоров'я, надія — наш вибір!

С
Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

1

1,6

0

0

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Результати роботи народних депутатів України

Сігал Євген Якович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 14
Комітет: Комітет з питань аграрної політики
та земельних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

С
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Депутатські запити

0

Сімонов Володимир Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, політолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 56
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

1

3,6

1

1,5

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року

С

В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Сінченко Сергій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$правознавець
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 109, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 24,5%
Комітет: Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Моя програма ґрунтується на передвиборнiй програмi Компартiї України, яку я
повнiстю подiляю i робитиму все для її виконання.
У разi обрання народним депутатом братиму безпосередню участь у розробцi i доби$
ватимуся прийняття законiв, спрямованих на:
захист життєвих iнтересiв трудящих, гарантованих Конституцiєю прав i свобод
громадян;
пiдтримку вiтчизняних товаровиробникiв, у тому числi чесної пiдприємницької
дiяльностi, при гарантуваннi рiвних правових умов для пiдприємств i господарств
рiзних форм власностi. Зниження податкового тиску, кредитних ставок, припинен$
ня здирництва з боку банкiв;

С

прiоритетний розвиток i державну пiдтримку пiдприємств, якi мають стратегiчне
значення для України i виборчого округу, — вугiльної, нафтохiмiчної, виробництв
гумово$технiчної, скляної продукцiї, залiзничного транспорту, недопущення їх по$
дальшого занепаду i лiквiдацiї пiд гаслами "реформування" та "реструктуризацiї";
припинення злочинної "прихватизацiї", повернення в Україну незаконно перекача$
них за кордон капiталiв;
всебiчну пiдтримку аграрно$промислового комплексу. Недопущення скуповуван$
ня новими багатiями i iноземцями сiльгоспугiдь, появи на селi помiщикiв$латифун$
дистiв i наймитiв. Скасування прийнятого з брутальним порушенням Конституцiї i
Регламенту Верховної Ради Земельного кодексу;
збереження вiтчизняного наукового потенцiалу, всебiчний розвиток науки, освiти,
культури, охорони здоров'я;
пiдпорядкування зовнiшньої полiтики нацiональним iнтересам України, вивiльнен$
ня її вiд диктату США, мiжнародних фiнансових спрутiв. Зняття перешкод на шляху
добровiльного об'єднання народiв України, Росiї i Бєларусi при збереженнi суве$
ренiтету наших держав;
змiцнення нацiональної безпеки i оборони, правопорядку, надiйний соцiальний за$
хист захисникiв Вiтчизни, правоохоронцiв, членiв їх сiмей;
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утвердження в державi порядку i вiдповiдальностi, приборкання злочинностi, ви$
корiнення корупцiї, яка охопила всi i, насамперед, найвищi ешелони влади,
роз'їдає управлiнськi структури.
На цiй основi добиватимуся рiшучого пiдвищення рiвня життя народу, задоволення
потреб виборцiв, серед яких вважаю прiоритетними:
пiдвищення протягом найближчих чотирьох рокiв принаймнi вдвiчi реальних до$
ходiв населення, пенсiй, допомог, в тому числi середньої зарплати працюючих —
не менш як до двох офiцiйно визначених прожиткових мiнiмумiв;
подолання до 2005 року, в основному, безробiття;
здiйснення прогресивної пенсiйної реформи. Збереження встановлених чинними
законами пiльг i гарантiй для ветеранiв вiйни i працi, iнвалiдiв, пенсiонерiв, бага$
тодiтних сiмей, учнiв i студентiв, воїнiв$iнтернацiоналiстiв, чорнобильцiв, вчителiв,
медичних i культосвiтнiх працiвникiв, iнших категорiй громадян;
вiдновлення безплатних медичних послуг для всiх;
створення належних умов для одержання молоддю безоплатної освiти, роботи,
створення сiм'ї i виховання дiтей, занять фiзкультурою i спортом;
вiдновлення житлового будiвництва за рахунок державного i мiсцевого бюджетiв
для забезпечення житлом молодих сiмей i малозабезпечених громадян;
забезпечення справжнього рiвноправства, недопущення будь$якої дискримiнацiї у
сферi мовних вiдносин. Надання статусу державної, поряд з українською,
росiйськiй мовi.
Пiдтримуватиму постiйнi зв'язки з виборцями — проводитиму зустрiчi з ними, прийо$
ми в особистих справах, безкоштовнi юридичнi консультацiї, сприятиму вирiшенню гос$
трих проблем мiст Лисичанська, Кiровська та Попаснянського району.
Всiєю своєю дiяльнiстю, спираючись на життєвий досвiд, досвiд законотворчої робо$
ти двох скликань у парламентi України та громадсько$полiтичної дiяльностi, добивати$
муся виведення України з глибокої кризи, вiдновлення демократичних засад у
суспiльствi, перетворення України на парламентсько$президентську республiку як крок
до Республiки Рад. Це можливо лише за умови приходу до парламенту бiльшостi лiвих
сил. Згадайте досвiд Молдови.
СЛУЖIННЯ ТРУДОВОМУ НАРОДУ — НАЙВИЩА МОЯ МЕТА.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

4

13,45

1

1

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

1

2

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Сіренко Василь Федорович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 18
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

0

1,8

3

9

Депутатські запити

0
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В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

3

2

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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Скомаровський Володимир Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): партія "Солідарність"
Освіта: вища
Спеціальність: радіоінженер
Попереднє місце роботи: генеральний директор приватного
підприємства$компанії "Владімір"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 49
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

7

29,05

7

14,25

Депутатські запити
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

7

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

2

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

5

2

0

4

0

2

0

1

1

1

0

0

0

0
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Скудар Георгій Маркович
Особові дані
Рік народження: 1942
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$машинобудівник
Попереднє місце роботи: голова правління закритого акціонерного
товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"
Обраний: в/о № 52, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 47,2%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Шановні краматорчани!
Сорок років праці в промисловості переконали мене, що тільки розвинута економіка
здатна забезпечити:
підвищення добробуту людини;
зайнятість працездатного населення;
соціальний захист ветеранів, інвалідів, підростаючого покоління;
високий рівень медичного обслуговування, освіти, культури і спорту.
Я іду на вибори з блоком "За єдину Україну ", який об'єднав промисловців, здатних взя$
ти на себе відповідальність за керування державою і реальне оздоровлення економіки.
Ми — люди справи і не будемо займатися винятково політикою. Ми маємо підняти з
колін економіку держави і знаємо, як позбавити Україну ролі сировинного придатка роз$
винених країн.
У стислі строки потрібно створити сучасні сільськогосподарські машини, товари
широкого вжитку, оживити виробництво всього спектру індустріальної техніки. Розви$
ток промисловості і сільського господарства збільшить використання власних сиро$
винних ресурсів, підвищить кількість робочих місць і значно знизить залежність Ук$
раїни від імпорту.
Ми доб'ємося прийняття законів, котрі заохочуватимуть промислові і сільськогоспо$
дарські підприємства до розвитку, дозволять реалізувати високий інтелектуальний по$
тенціал нашого народу та освоїти виробництво конкурентноздатних товарів. Ми готові
взяти на себе відповідальність за швидке піднесення промисловості. Тільки через інтен$
сивне становлення виробництва ми прийдемо до гідного рівня соціального захисту і до$
бробуту громадян, вирішимо проблеми знедолених людей, злиденної медицини, педа$
гогіки, яка бідує. Працюючи за принципом "від кожного по здібностях, кожному по його
праці", новокраматорці за останні чотири роки довели, що різке поліпшення рівня жит$
тя можливо не тільки на одному окремому заводі, але й у державі. Ми збільшили обсяг
виробництва і рівень зарплати в 4,5 рази. Частка НКМЗ у бюджеті Краматорська
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збільшилась до 44%. У Пенсійний фонд спрямовано 132 млн. грн. Тільки на благодійні
цілі лікарням, школам, ветеранам, малозабезпеченим родинам і т.д. було спрямовано
16,8 млн. грн. Усе це стало надбанням багатьох жителів Краматорська.
У 2002 році ми додатково направимо близько 6 млн. грн.. (у 4 рази більше, ніж у ми$
нулі періоди) для поліпшення забезпечення населення водою і теплом, а з квітня присту$
пимо до виплати 25 грн. щомісяця усім ветеранам, що відробили на НКМЗ більш ЗО
років, з наступним розширенням кількості ветеранів і сум виплат. Розробляється ком$
плексна програма за участю підприємств по підвищенню добробуту жителів Крама$
торська. Ми обов'язково зробимо Краматорськ кращим містом Донеччини. Я перекона$
ний, що Україна має у своєму розпорядженні значні можливості через інтенсивний роз$
виток економіки в найближчі роки:
забезпечити збільшення пенсій у 2 рази;
відновити школи і лікарні, забезпечити безкоштовне щоденне харчування в мо$
лодших класах, установити вчителям і лікарям зарплату вище прожиткового
мінімуму;
профінансувати безкоштовне, доступне кожному громадянину України, медичне
обслуговування;
реально почати повертати "заморожені" вклади населення;
обмежити недоторканність народних депутатів України. Зрівняти народних депу$
татів в правах з державними службовцями. Швидкі темпи розвитку економіки бу$
дуть сприяти розвитку науки і культури, збільшенню народжуваності, зниженню
безробіття, пожвавленню малого і середнього бізнесу, вирішенню приватних
проблем населення. Блок "За єдину Україну" буде домагатися більшості в парла$
менті і візьме на себе відповідальність за результати спільних дій законодавчої і
виконавчої гілок влади, здійсненню соціально$економічних програм.

С

Такий рівень відповідальності можуть забезпечити лише професіонали, які зуміли не
тільки поліпшити роботу підприємств під час глибокої кризи, але й забезпечити соціаль$
ну підтримку населення у тяжкі роки.
Наша мета: зробити єдину Україну рівною серед кращих країн світу!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Слабенко Сергій Іванович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: директор товариства
"Континіум$Траст$Компані"
Обраний: в/о № 19, Волинська обл.
Кількість отриманих голосів: 39,2%
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Ми, кандидати від потужного "Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", усвідомлюємо,
що представляємо єдину команду, команду патріотів своєї Батьківщини, команду про$
фесіоналів, які знають, як розв'язати завдання, що стоять сьогодні перед Україною.
Вирішення складних проблем нашої держави — справа нашої професійної команди, що
має політичну волю і вміння це зробити. Команда "Нашої України" — це компетентні та
відповідальні люди, які на практиці довели своє моральне право керувати країною. Го$
ловні пріоритети політики нашої команди будуть спрямовані на продовження фундамен$
тальних суспільних змін, які започаткував Уряд Віктора Ющенка. ЗМІНИ ПОТРІБНІ ВЖЕ.
У нове десятиліття незалежності український народ входить з почуттям розчарування.
Держава не забезпечила своїм громадянам впевненості у завтрашньому дні. Заборгова$
на зарплатня та пенсії, велика кількість безробітних, ситуація у сфері соціального забез$
печення населення, зростання цін — проблеми, які турбують також багатьох мешканців
Волині. Великим сім'ям, молодим подружжям хотілося б покращити свої житлові умови,
недостатній розвиток місцевої промисловості змушує волинян шукати заробітків за ме$
жами області та країни. Справедливі вимоги громадян держави, яка називає себе євро$
пейською, щодо роботи, забезпечення їх законних прав наштовхуються на нерозуміння.
Я, як представник команди Віктора Ющенка, зобов'язуюсь дотримуватися справедли$
вих рішень, працювати для відстоювання Ваших інтересів. Прірва між владою та наро$
дом, яку бачимо нині в Україні в цілому, ніколи не забезпечить справедливості. Маємо
жити по$людськи, маємо обирати владу відкриту, з щирим обличчям та щирими думка$
ми, із чіткими планами сучасного та майбутнього життя нашої України.
Час історичних змін настав! Досить нарікати та бути приниженими. Ми маємо усвідо$
мити, що Україна — наша держава, і тільки від нас залежить, якою вона буде завтра.
ТВОРИМО МАЙБУТНЄ — ДІЄМО ВЖЕ
Перші десять кроків Блоку будуть спрямовані на негайне вирішення соціальних та еко$
номічних проблем, спричинених безвідповідальним ставленням влади до людини
1. Приведемо до влади професійних та непідкупних людей, які будуть відстоювати
інтереси простих громадян.
2. Створимо дієвий механізм повернення боргів українським громадянам у зв'язку із
знеціненням їхніх грошових вкладів.
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3. Підвищимо рівень оплати праці, пенсійного та інших видів соціального забезпе$
чення. Підвищимо соціальний статус працівників освіти, науки та охорони здоров'я.
4. Створимо ефективну систему адресної державної допомоги тим, хто її дійсно потребує.
5. Створимо дієву систему забезпеченої старості, захисту материнства та дитинства.
6. Легалізуємо трудову міграцію шляхом укладання міжурядових угод з країнами, в
яких працюють українські громадяни. Це визначить їхній статус, дасть їм юридичний та
соціальний захист, регламентує умови та рівень оплати праці.
7. Розробимо ефективні механізми кредитування аграрного сектора, його технічного
оснащення, придбання та оренди землі.
8. Забезпечимо послідовність та передбачуваність економічної політики. Викорінимо
хабарництво та свавілля чиновників, ліквідуємо економічне підґрунтя "тіньового бізнесу".
9. Зробимо бюджетний процес прозорим для унеможливлення розкрадання бюд$
жетних коштів.
10. Розробимо фінансово обґрунтовані програми захисту молодого покоління від на$
сильства та наркоманії.
В Україні може бути патріотична влада, яка діє в інтересах народу і слова якої не роз$
ходяться з ділом!
Економіка та бюджет країни починаються з економіки та бюджету кожної окремої ро$
дини. Разом зробимо так, щоб українські громадяни були впевнені у сьогоднішньому дні
та не боялися за майбутнє своїх дітей і онуків.
Шановні волиняни. Ви багато часу чуєте обіцянки змінити Ваше життя — ці обіцянки
лунали та лунають у Києві, в інших областях, у нас, на Волині. Всі ми повинні перехворіти
на ці обіцянки, оцінюючи кожного кандидата у депутати чи на іншу виборну посаду: Що
ти вже зробив? З ким ти? Що ти говорив колись і що зробив з обіцяного?
Ті люди, які вже змогли покращити життя мільйонів українців, знають, що ро
бити далі, як втілити Ваші сподівання на краще життя!
За Нашу Україну, європейську державу! За гідне життя! За справедливість!
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Слаута Віктор Андрійович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: заступник голови
Донецької обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 63, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 51,9%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Шановні виборці!
Основною метою своєї депутатської діяльності вважаю вираження і захист інтересів
усіх верств населення округу.
Прикладатиму зусилля для утвердження в Україні суспільства на засадах соціальної
справедливості, де основою благополуччя кожного громадянина буде чесна праця, де
соціальні гарантії, права і свободи людини набудуть реального змісту, де селяни,
сільська інтелігенція, працівники АПК на ділі займуть гідне місце в державі, а їх внесок в
загальнонаціональну економіку буде належно оцінено.
Буду робити все необхідне для втілення в життя тих перетворень, наслідком яких є
економічне зростання, підвищення життєвого рівня людей.
Виходячи з цього, в разі обрання народним депутатом, буду боротися за втілення в
життя наступної програми:
Поперше:
зростання добробуту людини праці;
задоволення її духовних і культурних потреб;
соціальна захищеність всіх верств населення;
формування добробуту громадянина на основі результатів власної праці;
відродження економічних відносин, орієнтованих на задоволення соціальних по$
треб всіх верств населення, створення матеріальних передумов для сприятливого
життєвого середовища.
Подруге, буду виступати за:
прийняття збалансованих бюджетів, які б враховували реальний стан
економіки країни;
забезпечення максимального орієнтування бюджетної політики на підтримку
переоснащення реального сектора економіки;
прийняття законів про ефективне оподаткування;
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розвиток відносин у сфері страхування ризиків у сільському господарстві. В про$
мисловій політиці коло інтересів буде стосуватися насамперед;
прийняття законів, які будуть забезпечувати пріоритет вітчизняного товаровироб$
ника та захищати внутрішній ринок, заохочувати інноваційну та інвестиційно$кре$
дитну політику.
Першочерговими залишаються питання послідовного впровадження процесів рест$
руктуризації і модернізації сільського господарства, реформування економічних, пра$
вових і соціальних відносин в аграрному секторі.
Для повного формування ринкового середовища внаслідок прийняття Земельного
кодексу зусилля будуть спрямовані на:
розробку та прийняття відповідних законодавчих актів для повноцінного
функціонування цього Кодексу;
підтримку вітчизняного товаровиробника через закон про державні гарантії за$
купівлі та цільової дотації окремих видів сільгосппродукції;
забезпечення сільгосппідприємств сучасною технікою, обладнанням та техно$
логіями;
вирішення проблеми диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову
продукцію;
забезпечення державної підтримки села шляхом створення передумов для ак$
тивізації залучення фінансового капіталу в аграрне виробництво;
організаційне вдосконалення та технологічне оновлення переробних, агро$
сервісних і торгових підприємств, котрі обслуговують сільське господарство.
Потретє:
Особлива увага буде зосереджуватись на законодавчому вирішенні соціальних проб$
лем і в першу чергу на:
забезпеченні державної підтримки найбільш соціально незахищених верств насе$
лення;
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встановленні на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати і пенсії
не нижче реального прожиткового мінімуму;
встановленні вартості і ціни робочої сили згідно національному ринку праці, їх по$
ступове підвищення, сприянні зростанню купівельної спроможності людей;
поверненні громадянам заощаджень, заморожених в Ощадбанку;
впровадженні обов'язкового державного медичного страхування незахищених
верств населення, дітей, інвалідів і пенсіонерів, гнучкого об'єднання безкоштовної
і страхової форм медичного обслуговування;
створенні належних умов життя та праці вчителям, лікарям, іншим спеціалістам, які
працюють безпосередньо з людьми, для людей, від яких залежить майбутнє України;
установленні цін на комунальні послуги відповідно до реального рівня доходів
громадян;
підготовці і реалізації загальнонаціональної програми створення нових робочих місць;
наданні безвідсоткових довгострокових кредитів під будівництво житла для моло$
дих сімей;
сприянні відновлення діяльності в сільських населених пунктах раніше закритих
медичних пунктів, клубів, бібліотек, магазинів споживчої кооперації, а також — ре$
гулярного транспортного сполучення сіл з райцентрами.

652

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

Почетверте, направити зусилля на:
зміну відношення в державі до проблем духовності і культури;
активізацію боротьби з корупцією і злочинністю.
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Слободян Олександр В'ячеславович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 7
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Сміяненко Ігор Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: директор з виробництва КДГМК
"Криворіжсталь"
Обраний: в/о № 33, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 25,2%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Шановні земляки!
Перехід України до ринкової економіки виявився складнішими, ніж очікувалось.
Реформи йдуть повільно. Незважаючи на деяке зростання економічних показників,
матеріальне становище більшості населення залишається тяжким. Низька платоспро$
можність затримує розвиток внутрішнього ринку. Підприємства працюють в умовах
значного податкового тиску.
Обмежені можливості для молоді; потребують змін також системи охорони здоров'я
та пенсійного забезпечення. У нас немає часу для зволікання з проведенням реформ.
Український народ, маючи величезний виробничий, науковий, природничий потенціал,
заслуговує кращого життя.
Комбінат "Криворіжсталь" — лідер серед підприємств металургії України, постійно
збільшує обсяги виробництва, покращує фінансові показники, вирішує соціальні про$
грами, надає безплатно житло своїм працівникам.
За два роки комбінат зміг подолати фінансову кризу і стати прибутковим. Цьому
сприяв економічний експеримент. Стабільна робота "Криворіжсталі" допомогла вижити
десяткам підприємств — постачальникам сировини, обладнання, послуг. Збережено ти$
сячі робочих місць. Приклад комбінату підтверджує, що таким шляхом можна вивести з
кризи окремі підприємства, галузі, економіку країни.
Історично народ України має традиції колективного співіснування. Тому не застаріли
комуністичні ідеї, біблійні заповіді, як ідеї миру й справедливості, турботи про людину.
Вони покладені в основу моєї програми, яка спрямована на поліпшення життя громадян,
і я докладу усіх зусиль для її здійснення. Я знаю, що потрібно і чого буду добиватись:
На державному рівні — створити умови для виведення народного
господарства з кризи.
Ініціювати прийняття Податкового кодексу. Загальні податки з підприємств не
повинні перевищувати 25$30%. Знизити податки з фізичних осіб.
Зробити доступними для підприємств і громадян кредити, їх ставки повинні
поступово зменшуватись.
Здійснювати державне регулювання цін на продукцію та послуги монополістів, у
тому числі на енергоносії і залізничні перевезення.
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Розширювати економічні відносини з Росією і країнами СНД.
Відстоювати від приватизації стратегічні державні підприємства, у тому числі
"Криворіжсталь".
Провести реформу армії, вирішити соціальні проблеми військових.
Для всіх громадян України — створити умови для гідного життя і добробуту.
Створити умови для постійного підвищення заробітної платні.
Розгорнути на базі пільгового державного кредитування житлове будівництво, у
першу чергу для молодих.
Забезпечити безплатне державне медичне обслуговування для соціально незахи$
щених верств населення. Розпочати впровадження страхової медицини.
Привести у відповідність грошові доходи громадян і тарифи на житлово$кому$
нальні послуги, ініціювати їх зниження.
Виступати за збереження пільг для чорнобильців, афганців і учасників інших бойових дій.
Людям праці — надати робочі місця, гідну зарплату, соціальний захист.
Збільшити виробництво у всіх галузях економіки, знизити безробіття.
Забезпечити мінімальну оплату праці не нижче вартості життя. Підвищити за$
робітну плату працівникам освіти, охорони здоров'я культури.
Підприємцям — забезпечити стабільність економічних законів, захист від ор
ганізованої злочинності і корупції.
Надати вітчизняним виробникам пільги і переваги для захисту національного рин$
ку, розвитку виробництва.
Сприяти розвитку малого і середнього бізнесу, створенню додаткових робочих місць.
Молоді — дати якісну освіту і життєві перспективи.
Забезпечити безоплатне навчання в середніх спеціальних учбових закладах, для
здібних — у вищих.
Забезпечити реалізацію конституційного права на працю.
Пенсіонерам — створити умови забезпеченого життя в старості.
Розмір пенсій повинен враховувати стаж, умови праці, заробіток і бути соціально
справедливим.
Забезпечити безплатне медичне обслуговування.
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Жителям Кривбасу — екологічно безпечні умови життя, вирішення проблем
регіону.
Забезпечити державну підтримку програм з захисту екології басейну.
Знизити рівень злочинності, посилити боротьбу з наркобізнесом, крадіжками осо$
бистого та державного майна.
Вжити заходи щодо зменшення захворювань на туберкульоз.
Покращити транспортне обслуговування, відновити парк.
Звертаючись до Вас, шановні земляки, я вірю, що Ви зробите правильний вибір. Я вип$
равдаю Ваші надії і зроблю все, щоб Україна розвивалась і міцніла, а народу краще жилося.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

0

0
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Депутатські запити

0

Соболєв Сергій Владиславович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії, юрист
Попереднє місце роботи: керівник групи експертів товариства з
обмеженою відповідальністю "Середньоєвропейська агенція"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 16
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

21

10

25,05

5

16,25

Депутатські запити

5

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

10

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

6

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

4

1

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0
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Сокирко Микола Васильович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: учитель української мови і літератури
Попереднє місце роботи: директор сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю "Передовик"
Обраний: в/о № 17, Вінницька обл.
Кількість отриманих голосів: 28,6%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
"Принципи моїх цінностей —
відстоювати інтереси простої людини "
Десять років тому Україна стала на шлях економічних та політичних перетворень. Всі
зміни ми разом відчуваємо в своїх сім'ях фізично та духовно, спостерігаємо на сусідах,
друзях, а ще нестерпно стає, коли бачимо темні вікна заводів, фабрик, ферм, зарослі
розпайовані селянські землі.
Ріст безробіття та злочинності обурює — від чого щемить серце і болить душа.
Тому ми маємо сьогодні чітко усвідомити: хто ми є, чого ми хочемо, яку мету і завдан$
ня ставимо перед собою, які пріоритети вибираємо?

С

Я, як кандидат у народні депутати України, висунутий від виборчого блоку Віктора
Ющенка "Наша Україна", визначився і усвідомив, що виважена відвертість Віктора
Ющенка і його програма відносно консолідації здорових сил суспільства і оновлення
влади, повернутої обличчям до людини, являє собою:
сильну економіку та ефективний соціальний захист населення;
людину як індивідуальність, особистість як духовне начало;
гуманізм, який був світоглядною основою українців;
утвердження моральної та чесної влади;
свобода приватної ініціативи;
турбота про проблеми молодого покоління, пенсіонерів, ветеранів війни;
побудова європейської країни, інтегрованої у світ.
Все це надало мені морального переконання стати до лав однодумців і спільно впро$
вадити в життя ці надзвичайно важливі завдання.
Ось чому я вибрав шлях до Верховної Ради з блоком Віктора Ющенка і надаю перева$
гу цим людським пріоритетам, які ляжуть в основу моєї подальшої діяльності.
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Я кропіткою працею в парламенті буду відстоювати пріоритети своєї програми, це:
забезпечення права кожної людини на нормальне життя та впевненість у завтрашньому
дні, а саме:
безкоштовні медичні послуги шляхом переходу до сучасних механізмів медично$
го страхування;
підвищення рівня оплати праці, пенсійного та інших видів соціального забез$
печення;
підвищення соціального статусу працівників освіти, науки та охорони здоров'я;
ефективний механізм кредитування аграрного сектора, його технічного осна$
щення;
викорінення хабарництва та свавілля чиновників;
кропітка робота по забезпеченню робочих місць у державі;
довести на ділі, що наша професійна та відповідальна політика влади зорієнто$
вана на інтереси людини, здатна забезпечити економічне процвітання народу
України.
Економіка та бюджет країни починаються з економіки та бюджету кожної окремої
людини.
Ми зробимо так, щоб наші громадяни були впевнені у сьогоднішньому дні і не бояли$
ся за майбутнє своїх дітей та онуків.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

4

4

7,2

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

4

за
особистою
ініціативою

3

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 659

Результати роботи народних депутатів України

Соломатін Юрій Петрович
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$геофізик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 45
Комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

69

91

124,3

2

5,25

Депутатські запити
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

91

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

1

14

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

660

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Солошенко Микола Павлович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: голова правління
відкритого акціонерного товариства
"Новомосковський трубний завод"
Обраний: в/о № 38, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 34,8%
Комітет: Комітет з питань економічної політики,
управління народним господарством,
власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Україна незворотно утвердилась як сучасна демократична держава та активний учас$
ник загальносвітових процесів.
Я вважаю, головний ресурс України — люди. Ми вміємо працювати і творити, проек$
тувати і втілювати в життя задумане. Потрібно на законодавчому рівні не просто декла$
рувати право на працю, а створити і зробити діючим законодавство, яке б давало мож$
ливість кожному працювати на користь собі та близьким, захищало б права трудящих і
роботодавців.
В державі почався економічний підйом, вагомий внесок в який здійснив вітчизняний
гірничо$металургійний комплекс. До нього належить і Новомосковський трубний завод.
За останні два роки на підприємстві вдалося вдвічі підвищити виробництво продукції і в
тричі — заробітну плату, зберегти кваліфіковані кадри. Повністю погасити всі борги пе$
ред державою та заборгованість по заробітній платі, яка складала 10 мільйонів гривень.
Завод приймає участь в газифікації мікрорайонів міста, забезпеченні газом в зимо$
вий період, ремонті підшефних шкіл, медичних установ, доріг та комунікацій, в реалізації
Програми будівництва житла для військовослужбовців, матеріально підтримує більш як
5 тисяч ветеранів війни та праці. Щорічно для виплати пенсій відраховується 8 мільйонів
гривень. Завод, місто і село — поріднені долею.
Шановні виборці! У Верховній Раді України я буду добиватися прийняття таких законів
і рішень, які дозволять:
сприяти подальшому розвитку базових галузей виробництва, в тому числі і гірни$
чо$металургійного комплексу, що в свою чергу, дозволить запрацювати на повну
потужність промисловості України і сільському господарству;
створити умови для вільного пересування товарів та послуг, капіталів та робочої
сили, зняти митні бар`єри, що розділяють слов`янські народи, сприяти дружбі і
взаєморозумінню з Росією та іншими країнами СНД. Це запорука стабільності та
матеріального благополуччя наших громадян;
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посилити владу на місцях, надати їй необхідні правові та фінансові можливості, які
дозволять утримувати інфраструктуру міст та районів на досить високому рівні, на$
близити українське законодавство до стандартів, прийнятих в державах з розвину$
тою економікою;
забезпечити державну підтримку розвитку села та добробуту його трудівників;
надійно захистити права селян — власників земельних паїв;
створити насичений ринок продовольства, наблизити рівень життя сільського на$
селення до соціальних стандартів у місті, відродити на новій основі роль України
як великої аграрної держави;
добитися пільгових умов для виробників, які створюють нові робочі місця, пере$
глянути митно$акцизну, податкову, конверсійну політику, яка б захищала вітчизня$
ного виробника і громадян у сфері малого та середнього бізнесу;
розробити такі закони, які б дійсно захистили потерпілого, а не злочинця;
створити умови для рішучої боротьби зі злочинністю (особливо з організованими
її формами), корупцією, перешкоджали вивезенню національного капіталу за кор$
дон, вибили підґрунтя з$під ніг економічної злочинності. Всі громадяни повинні бу$
ти рівні перед законом;
удосконалити соціальні програми захисту пенсіонерів, інвалідів, багатодітних
сімей, бюджетників, афганців, чорнобильців, військовослужбовців, співробітників
міліції, щоб їх соціальний статус та економічне становище відповідали їх ролі і
місцю у розвитку суспільства;
укріпити вітчизняну науку, відродити духовність нашого народу, сприяти
пріоритетному фінансуванню освіти, охорони здоров`я, культури, молодіжних
програм;
ширше розвивати будівництво кооперативного житла, в тому числі і на селі;
відновити екологію і малі річки, сприяти прийняттю Екологічного кодексу України;
підтримувати міжнаціональний мир, спокій і злагоду, боротися з шовінізмом та ек$
стремізмом, сприяти консолідації суспільства, посилити боротьбу з тероризмом.
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Давайте визначимо, що і як повинно бути в нашому окрузі, і зробимо це.
Разом ми в змозі змінити майбутнє!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0
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ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0
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Депутатські запити

2

Співачук Володимир Леонідович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: історик
Попереднє місце роботи: завідувач кафедри економічної
теорії Технологічного університету Поділля
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 21
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

1

3,1

0

0
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Сподаренко Іван Васильович
Особові дані
Рік народження: 1931
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: кореспондент
Попереднє місце роботи: головний редактор газети "Сільські вісті"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 5
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

1,3

1

2,25
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0
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Станецький Геннадій Станіславович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: заступник голови Державної
корпорації українських будівельних матеріалів
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 41
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

3,75

1

2,25

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Сташевський Станіслав Телісфорович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): Українська партія "Єдність"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електрик
Попереднє місце роботи: перший заступник голови
Київської міської державної адміністрації
Обраний: в/о № 217, м. Київ
Кількість отриманих голосів:16,3%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Основу моєї програми становить програма виборчого блоку "Єдність" — блоку
народних сподівань.
Кожного з нас непокоїть те, що Україна повільно долає труднощі сьогодення — сис$
темну кризу та зубожіння населення. Хоча нині економічне становище в Києві
стабілізується, а у роботі окремих галузей господарського комплексу міста намітилися
позитивні зрушення, про себе весь час нагадують безробіття, безгрошів'я , дорожнеча
та незадовільна якісь житлово$комунального обслуговування.
Саме влада, шановні виборці, яку ви нині обираєте, покликана найти вихід із цього
становища. Саме народні обранці мають взяти на себе особисту відповідальність за по$
долання теперішньої кризи.
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У разі обрання мене народним депутатом України, твердо стоятиму на захисті гро$
мадських інтересів, всебічно сприятиму досягненню конструктивної єдності
суспільства і влади, відстоюватиму у Верховній Раді накази киян. Спираючись на бага$
торічний досвід, набутий мною при виконанні депутатських обов'язків у районних і
Київській міській радах, докладу максимальних зусиль для того, щоб у всіх киян, кож$
ного українця з'явилось почуття відповідальності перед самим собою, своєю родиною,
державою та суспільством за власне життя, визначення суспільної позиції та конкретні
дії. Настав час припинити зливу словоблуддя, безвідповідальних обіцянок, оманливих
виступів. Все мають визначати конкретні справи, а не заколисуючі й нездійсненні перед$
виборні обіцянки.
Наша слава — не слова, а справи!
Якнайпереконливіше це видно на прикладі рідного Києва. Саме за здатність конкрет$
ними справами відповідати на накази своїх виборців, не лише кияни, а й члени партії
"Єдність" обрали Олександра Омельченка своїм головою. Саме як зодчому Президент
України Леонід Кучма присвоїв йому звання Героя України.
На підставі узагальнення ЗВЕРНЕНЬ киян до Київської міської державної
адміністрації, виходячи з НАКАЗІВ своїх виборців, як до депутата Київради буду реалізо$
вувати передвиборну програму. Основними її положеннями бачу:
всі питання, стосовно Києва і киян, вирішувати з пріоритетним урахуванням інте$
ресів киян і Києва в цілому;
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забезпечити життєдіяльність Києва, як міста з особливим статусом на основі
поєднання засад місцевого самоврядування і засад державного управління, які
стосуються здійснення містом столичних функцій;
при гарантованій соціальній підтримці малозабезпечених верств населення про$
довжувати проведення економічних реформ;
консолідувати навколо проблем кожної родини, будинку, виборчого округу
об'єднані зусилля народних депутатів України, Київської міської та районних рад;
забезпечити рівноправні умови і взаємодії всіх форм власності;
добитись здійснення конкретних заходів для прийняття програми більш дієвого
соціального захисту військовослужбовців;
здійснити програму для молоді, яка гарантує безоплатну середню та вищу освіту і
надання юнакам та дівчатам гарантованих робочих місць тощо;
запровадити систему кредитування молодих сімей для спорудження власного
житла;
спираючись на діючий Закон, послідовно вдосконалювати та зміцнювати місцеве
самоврядування;
добитись своєчасної виплати заробітної плати всім категоріям всім працівникам
міської бюджетної сфери;
забезпечити на території міста рівність майнових прав і можливостей для діяль$
ності всіх партій і рухів та громадських організацій;
забезпечити своєчасну виплату пенсій всім категоріям пенсіонерів;
поширити київський досвід житлової політики на основі пріоритетного фінансу$
вання некомерційного житлового будівництва на всю Україну;
міська влада сприятиме відновленню наукового потенціалу міста;
жінкам і дітям надавати адресну матеріальну допомогу на кожну дитину сім'ям, які
цього потребують. Забезпечити можливість навчання сучасним професіям, які ма$
ють попит на ринку праці, непрацюючим;
створити рівність майнових прав і можливостей для всіх конфесій і релігій.
На основі набутої практики роботи на виробництві й органах управління, визначеної
програми дій, наполегливо працюватиму над вирішенням цих складних проблем сього$
дення. З усією відповідальністю перед тими, хто делегує мене до вищого законодавчо$
го органу держави, робитиму так, щоб повернути громадянам України віру у поліпшен$
ня життя, краще майбутнє народу.
Об'єднавшись і утверджуючи порозуміння, справедливість і людяність, ми разом по$
вернемо віру, досягнемо достатку і благополуччя.
Разом — ми нездоланні!
У єдності — наша сила!
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Стецьків Тарас Степанович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії та права
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 118, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 34,2%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Влада повинна служити народові, а не окремим групам осіб!
Україна — наша держава, і від нас залежить, якою вона буде завтра. Перші десять
років незалежності не стали епохою економічного процвітання і суспільного зростання
виключно через те, що досі не відбулося заміни колишньої партійної номенклатури у
владних органах і зміни взаємовідносин між владою і суспільством. Більше того, влада
обросла аморальними напівкримінальними угрупованнями, які паразитують на тілі
суспільства. Уся система державного управління побудована на принципах, коли влада
не служить народу, а стоїть над ним. Громадяни України так і не стали господарями
своєї держави і надалі залишаються заручниками діючої влади.
Час рішучих змін настав! Бог дарував нам українську державу, але більше не дару$
ватиме нам часу на роздуми й хитання.
Як кандидат від виборчого "Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", відстоюватиму
програмні і моральні засади відкритої влади, що склали основу урядової програми "Ре$
форми заради добробуту". Як політик буду домагатися єднання у наступній Верховній
Раді всіх демократичних і неолігархічних сил.
Йду на вибори із головним гаслом — в основі державної політики, яку ми реалізову$
ватимемо у разі приходу до влади, стоятиме Людина — як особистість, як громадянин,
як господар.
Моєю метою є перетворення України на сильну європейську державу і підвищення
добробуту кожного громадянина до європейських стандартів.
Українська економіка має працювати на благо українського народу, а не на інтереси
злочинних кланів та іноземних держав.
Серед своїх першочергових завдань у Верховній Раді бачу:
Завершення адміністративної реформи, яка зробить виконавчу владу підзвітною
парламенту і народу, децентралізує владні та фінансові функції.
Запровадження прозорих правил оподаткування для підприємств і підприємців,
принципу незворотності покарання за порушення Закону не лише для платників
податків, а й для податкових і контролюючих органів.

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 669

С

Результати роботи народних депутатів України
Зміни централізованої схеми формування бюджетів на принцип їх наповнення
знизу вверх, що зробить міста і села фінансово самостійними і самодостатніми.
Домагатимусь видатків на освіту, науку, медицину, культуру як базових видатків
бюджету держави.
Відстоюватиму виважену молодіжну політику як інвестицію у майбутнє держави.
Для молоді має бути створена система пріоритетної фінансової підтримки.
Всіма законними методами боротимусь проти рекету та використання державного
апарату для придушення економічних та політичних конкурентів.
Відстоюватиму перехід від неефективної системи пільг і субсидій до цільової адрес$
ної допомоги малозабезпеченим.
Доб'юсь ліквідації податкових пільг для окремих галузей і підприємств, за рахунок чо$
го з'являться кошти для підвищення зарплат і пенсій.
Львову, як моєму рідному місту, має бути повернуто гідність духовної столиці
України. Вважаю за доцільне запровадити для Львова спеціальний статус.
Ми йдемо на вибори з метою усунути основну причину бідності — низький рівень оп$
лати праці зайнятих в державному секторі економіки, низький рівень пенсійного та
інших видів соціального забезпечення.
Сьогодні ми повинні стояти вище усіх "розборок" та "компроматів". Хоча нас хочуть
втягнути саме у такі брудні передвиборчі бої. Безумовно, ми готові боротися. Але тільки
за добробут громадян, за права і гідність людини, за реальну оцінку її вкладу у побудо$
ву демократичної держави.
Державна політика стане моральною тоді, коли буде підзвітна Громадянинові!
Ми не підвели вас у тяжкі часи випробувань!
Ми йдемо у владу, щоб зробити її чесною та відповідальною перед Людиною!
Разом — ми переможемо!
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за
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фракції
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Стойко Іван Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: історик$викладач
Попереднє місце роботи: заступник начальника
управління у справах преси та інформації
Тернопільської обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 166, Тернопільська обл.
Кількість отриманих голосів: 58,2%
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Час рішучих змін настав. Кожен з нас повинен усвідомити, що Україна — наша держа$
ва, і від нас залежить, якою вона буде завтра. Всі розвинені країни знайшли свій шлях до
успіху та добробуту. Щоб вивести державу з кризи, створити демократичне суспільство,
забезпечити усім громадянам рівні права та заможне життя — потрібні зміни.
Наша країна має йти
до цивілізованої сучасної Європи;
до ринкової, соціально$орієнтованої економіки;
до моральної політики нової влади, яка буде діяти прозоро та чесно в інтересах
свого народу;
до національної державності, яка гарантує відродження та історичне буття ук$
раїнської нації.
З нами прийде процвітання, гідність і добробут —
на зміну занепаду та розчаруванню.
Головні розділи програми:
Національна ідея
Тільки націоналізм спроможний забезпечити відродження України як національної
держави з гарантіями прав національних меншин. Торжество української національної
ідеї неможливе без утвердження української мови в усіх сферах життя, без сприяння ук$
раїнізації нашої армії й визнання ОУН$УПА на всеукраїнському рівні. Національну ідею
неможливо здійснити без злиття з патріотичною українською діаспорою та утверджен$
ня величі Української держави на міжнародній арені.
Українська церква
Глибока релігійність ще не стала всенародною необхідністю. Тож не дивно, що ми
зіткнулися із сьогоднішніми труднощами через відсутність людських чеснот та христи$
янської моралі.
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Вихід із кризи можливий у тому разі, якщо налагодимо співпрацю з Церквою на всіх
ділянках нашого життя, забезпечимо міжконфесійну злагоду й допоможемо українській
греко$католицькій церкві стати на ноги після страшної більшовицької розправи над нею,
а православним церквам — об'єднатися на засадах єдиної української Помісної право$
славної церкви.
Розбудова ефективної економіки заради добробуту кожної людини
Формування ефективної моделі розвитку економіки ми почнемо не на порожньому
місці. За нами — досвід створення на початку реалізації Програми Уряду Віктора
Ющенка "Реформи заради добробуту", коли й було започатковане нинішнє зростання
української економіки та активна соціальна політика. Сьогоднішня ситуація вимагає
від нас впровадження системи кардинальних заходів щодо наведення порядку в еко$
номіці України.
Цілі соціальноекономічної політики програми наступні:
1. Запровадження чесних та прозорих правил гри в економіці України.
Лише чесна та відкрита конкуренція дозволить нашій економіці позбутися хабар$
ництва, корупції, технологічної відсталості. Це піднесе конкурентоспроможність наших
підприємств як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
2. Надання культурі, освіті, науці та охороні здоров'я пріоритетного розвитку.
Критичний стан цих галузей можна поправити лише стараннями держави і при допо$
мозі українських підприємців та бізнесменів, яким держава повинна сприяти пільговою
податковою політикою.
3. Запровадження ефективної соціальної політики.
Запорукою наших успіхів є турбота про дітей та людей похилого віку. Подолання
бідності, соціальної незахищеності та підвищення добробуту населення є для нас спра$
вою честі.

С

4. Молодь — наше майбутнє.
Ми ставимо за мету створити умови для залучення молоді до розв'язання актуальних
суспільних проблем на загальнодержавному та місцевому рівнях.
Завдання, що стоять сьогодні перед Україною, мають очевидні шляхи вирішення.
Проблема полягає у наявності патріотичної, чесної та професійної команди, яка має
політичну волю. Команда "Нашої України" — це компетентні та відповідальні люди, які на
практиці довели моральне право та професійну спроможність керувати країною. Ми ви$
правдаємо Вашу довіру та продовжимо справу, розпочату Урядом Віктора Ющенка у
2000 році.
Український народ гідний патріотичної влади, яка служить інтересам суспільства та
потребам простої людини. Отже, мусимо обрати до Верховної Ради депутатів, для яких
Бог і Україна — понад усе. Такі люди є. Вони — у виборчому блоці "Наша Україна".
З нами Бог і Україна!
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Стоян Олександр Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 2
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

3

9,5

4

8

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

3

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

0

0

2

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0
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Стребко Станіслав Кирилович
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): Партія промисловців
і підприємців України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: начальник Іллічівського
морського торговельного порту
Обраний: в/о № 139, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,6%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Підтримуючи курс Президента України Леоніда Даниловича Кучми на підвищення до$
бробуту громадян і перетворення України в демократичну державу — повноцінного чле$
на європейського і світового співтовариства, обіцяю у випадку мого обрання депутатом
Верховної Ради, працюючи в співробітництві з іншими депутатами Верховної Ради і
Кабінетом Міністрів, домагатися для громадян України таких показників економічного і
соціального розвитку:
збереження суспільної стабільності, миру і спокою в державі;
забезпечення дієздатності і підзвітності влади на всіх рівнях функціонування;
зниження інфляції, стабілізації купівельної спроможності гривні, підвищення ре$
альних доходів населення;
здійснення всілякої (у тому числі — законодавчої) підтримки вітчизняних товаро$
виробників і підприємців, їх захисту на внутрішньому і зовнішньому ринках;
проведення діючої і послідовної політики в області розвитку культури, науки, на$
родної освіти й охорони здоров'я за рахунок наступних факторів;
вирішувати питання перерозподілу бюджетних засобів на користь регіону;
враховуючи чітко виражений характер Одеського регіону як морського транспорт$
ного вузла, поставити перед керівництвом країни і домогтися поетапного вирішен$
ня питань квотування вантажоперевезень усіма видами вітчизняного транспорту, а
також ремонту українських суден на вітчизняних заводах, розміщення замовлень
на будівництво суден на верфях України;
сприяти оптимізації діяльності галузей господарства в регіоні, забезпеченню за$
вантаження виробничих потужностей агропромислового комплексу, підтримку
фермерським господарствам і КСП у реалізації їх продукції на ринках регіону;
забезпечувати надійний зв'язок реального і банківського секторів економіки, на$
дати реальну можливість товаровиробникам в одержанні кредитів за нормальни$
ми (прийнятними для умов України) кредитними ставками;
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сприяти залученню інвестицій для реалізації регіональних проектів і програм, по$
дальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів на території виборчого
округу й Одеської області;
працювати над підвищенням якості медичного обслуговування, домагатися роз$
ширення сфери послуг безкоштовної медичної допомоги;
сприяти росту чисельності населення України шляхом державної підтримки роди$
ни і материнства;
підвищувати дієвість соціального і медичного страхування, своєчасних і повних
виплат за інвалідністю, непрацездатністю, дотацій самотнім матерям, бага$
тодітним родинам і іншим соціально незахищеним шарам населення;
працювати над підвищенням розміру пенсій інвалідам війни і праці, учасникам
бойових дій і особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС — до рівня офіційної межі
малозабезпеченості, створенням дієвої системи соціального захисту і соціального
забезпечення громадян;
постійно вирішувати задачі утворення нових робочих місць, ввести в практику по$
ложення: при реорганізації підприємств, зміні форм власності нові власники
підприємств повинні гарантувати державі збереження робочих місць або обов'яз$
кове працевлаштування вивільнених працівників;
увести гарантії першого робочого місця для кожної молодої людини, що вступає в
трудове життя;
домагатися просування здібних молодих людей на всі рівні державного управління
і керівництва, виділення для цих цілей спеціальних квот для молоді;
прискорення проведення військової реформи, переходу до професійної армії —
одержання молоддю військової освіти у вищих навчальних закладах;
розробляти і здійснювати дієві державні і регіональні програми боротьби з нарко$
манією й алкоголізмом, викорінення дитячої злочинності і безпритульності;
домагатися відновлення і розвитку дитячих комплексів відпочинку, будинків твор$
чості дітей і юнацтва та інших форм залучення молоді в активну суспільну
діяльність;

С

підтримувати систему молодіжних житлово$будівельних кооперативів, домагати$
ся виділення на дані цілі пільгових і безпроцентних кредитів;
прискорити прийняття Закону України "Про морські порти України";
домогтися прийняття законів, що підвищують відповідальність депутатів усіх рівнів
перед виборцями, ввести діючі форми контролю громадян і об'єднань виборців за
діяльністю законодавчого і представницького органів влади.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

7,8

1

1,75
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Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

С

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 677

Результати роботи народних депутатів України

Стретович Володимир Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): Партія Християнсько$
демократичний союз
Освіта: вища
Спеціальність: правознавство
Попереднє місце роботи: професор Київського
національного університету культури і мистецтв
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 32
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

8

23,25

4

29

С

Депутатські запити

10

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

8

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

2

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

44

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

2

3

1

0

0

0

0

2

2

0

0

1

1
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Сулковський Павло Гнатович
Особові дані
Рік народження: 1953
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова Рівненської обласної
організації "Спілка власників землі"
Обраний: в/о № 154, Рівненська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,7%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
У передвиборній програмі мої принципи життєдіяльності: патріотизм, спра
ведливість, професіоналізм.
Я не обіцяю вам, що сам вирішу ваші проблеми, але запевняю, що постійно буду
відстоювати та захищати інтереси виборців свого округу в першу чергу.
Сповна схвалюю та підтримую передвиборну програму "Блоку Віктора Ющенка "На$
ша Україна". Упевнений у тому, що в разі перемоги "Блоку Віктора Ющенка "Наша Ук$
раїна" на виборах 2002 року та створення ним більшості у Верховній Раді виникнуть пе$
редумови для покращення життя українського народу.
Земля допомагала українцям виживати у найтяжчі часи. Для мене розвиток села — це
не тільки сільськогосподарське виробництво, а й збереження нашого коріння, нашої
пам'яті, нашої духовності.
Голосуючи за Павла Сулковського, ви вибираєте:
сильну, не корумповану українську владу;
невідкладне проведення адміністративної реформи, скорочення бюрократичного
управлінського апарату;
притягнення до кримінальної відповідальності чиновників різних рівнів за невико$
нання та порушення Законів України та за злочинні дії, які вже для багатьох стали
нормою;
прийняття податкових законів, які будуть сприяти розвитку виробництва та діяль$
ності підприємництва;
законодавче забезпечення щодо створення умов для розвитку та діяльності мало$
го і середнього підприємництва, підтримку вітчизняного виробника;
запровадження суворої персональної відповідальності державних службовців за
нецільове використання бюджетних коштів;
розбудову ефективної економіки заради добробуту кожної людини;
створення механізму жорсткого контролю з боку громадськості за формуванням
та використанням державного і місцевого бюджетів;
втілення на селі реформ, котрі сприятимуть землевласнику стати повноправним
господарем на своїй землі;
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вжиття невідкладних заходів до органів та чиновників, котрі перешкоджають
селянину стати власником землі і отримати своє законне майно;
створення спеціалізованої банківської установи для пільгового довгострокового
кредитування сільськогосподарських товаровиробників;
здійснення широкої державної підтримки програми відродження української мови
та культури;
забезпечення конституційних прав громадян на безкоштовну освіту та медичне
обслуговування;
зміцнення системи соціального захисту дітей$сиріт та малозабезпечених сімей;
скасування персональних пенсій, встановлених номенклатурним працівникам,
вжиття рішучих заходів щодо перерозподілу пенсійних пільг;
повернення громадянам знецінених заощаджень, зокрема шляхом розширення
форм компенсації.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

4

13,65

3

8,5

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

0

3

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

680

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

С

1

2

0

1

1

0

0

1

1

2

0

1

0

0
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Супрун Людмила Павлівна
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 37
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

2

7,95

5

14,25

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

4

0

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Суркіс Григорій Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 11
Комітет: Комітет з питань молодіжної політики,
фізичної культури, спорту і туризму
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

С
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Депутатські запити

0

Сухий Ярослав Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: історик, викладач історії і суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 79, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 65,4%
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Шановні запоріжці!
Надзвичайно складні і важкі випробування приніс нинішній час нашому працьовито$
му, терплячому народу. Мало які з нині існуючих держав зазнали таких матеріальних і
людських втрат, як Україна з 1991 по 2001 рік.
Перші ознаки поліпшення стану економіки забезпечені промисловими регіонами.
Зусиллями трудових колективів нашої області Запорізький край першим в Україні до$
сяг рівня виробництва 1990 року. Але, на жаль, відчутного покращення матеріального
стану людей не відбулось.
Усвідомлюючи високу відповідальність за виявлену мені довіру, всім, хто повірив в
мене, доповідаю.
Виконано наказ наших ветеранів — знято принизливий податок на матеріальну до$
помогу.
Прийнято Закон "Про державну підтримку розвитку літакобудівної промисловості".
Взяв активну участь в розробці законопроектів, спрямованих на повернення вкладів
громадянам України та ін.
Вдалося домогтися виділення понад 2 млн. грн. на вирішення екологічних проблем
міста, фінансування проведення основного газопроводу у селищі Карантинка,
будівництва платформи "1061 км" та ін.
Вдячний підприємствам і організаціям округу, які йшли мені назустріч у наданні ма$
теріальної допомоги лікувальним закладам, школам, пенсіонерам, інвалідам, учасникам
Великої Вітчизняної війни.
Більше трьох тисяч виборців звернулися до мене на особистих прийомах. Дві трети$
ни з них одержали реальну допомогу у розв'язанні своїх проблем.
Зустрічі, робота на окрузі зміцнили мою віру у величезний потенціал народу. Бажан$
ня сприяти реалізації цього потенціалу визначило рішення висунути свою кандидатуру в
народні депутати України на рідному окрузі.
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Результати роботи народних депутатів України
Реально оцінюю свої можливості, хочу завершити почату роботу, зосередив
ши зусилля на виконанні двоєдиного завдання:
1. Вдосконалення і підготовка законів, що забезпечать захист прав та інтересів
рядових громадян, трудових колективів, підприємств, представників малого і серед$
нього бізнесу.
2. Створення умов для залучення інвестицій і пільгових кредитів для розвитку про$
мисловості округу, міста, створення нових робочих місць, кредитування молодіжних і
дитячих програм.
Це дозволить:
завершити роботу, спрямовану на повернення населенню вкладів в Ощадбанку
СРСР, Держстраху та ін;
проводити грошово$кредитну політику, спрямовану на розблокування плато$
спроможності населення і забезпечення підприємств власними фінансовими
ресурсами;
запровадити систему оподаткування, що сприяє розвитку виробництва і підви$
щенню конкурентоздатності вітчизняних товарів;
збільшити на 70% реальну заробітну плату;
провести пенсійну реформу з формуванням розміру пенсій у відповідності зі ста$
жем і умовами праці;
зберегти всі пільги для пенсіонерів, інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни;
здійснити перехід до страхової медицини, передбачивши державну підтримку, і
безкоштовної медицини;
забезпечити можливість отримання безкоштовної вищої освіти для випускників
шкіл, що домоглися високих показників у навчанні;
прийняти національну програму по боротьбі з наркоманією. Поширення нарко$
тиків віднести до категорії тяжких злочинів з різким посиленням міри покарання;
підвищити повноваження регіонів у розв'язанні економічних, соціальних і культур$
них проблем територій. Запоріжжя з його потенціалом повинне бути процвітаючим
містом, а жителі — заможними, соціально захищеними й упевненими в завтраш$
ньому дні громадянами.

С

Фінансування реалізації програми забезпечити за рахунок прискорення економічної
інтеграції з Росією, Білоруссю, пріоритетного інвестування наукомістких, енергоз$
берігаючих, високопродуктивних технологій у промисловості.
Діяльність, спрямовану на виконання наказів виборців, надання допомоги громадя$
нам і трудовим колективам, вважаю своїм почесним обов'язком.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

39

19

39,95

684

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

17,75
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Депутатські запити

7

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

19

І читання
доповідь

співдоповідь

4

1

13

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

8

0

2

0

5

0

1

0

5

0

0

0

0

С
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Результати роботи народних депутатів України

Сушкевич Валерій Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): Партія промисловців
і підприємців України
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 38
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

6

24,4

7

28

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року

С

В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

1

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

686

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

3

4

0

1

3

3

0

0

1

2

2

0

1

1
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Сятиня Михайло Лукович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: провізор
Попереднє місце роботи: президент товариства
з обмеженою відповідальністю "Гедеон Ріхтер$Укрфарм"
Обраний: в/о № 74, Закарпатська обл.
Кількість отриманих голосів: 31,4%
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Заможна сім'я — процвітаючий край — сильна Україна.
Основні принципи моєї програми такі:
1. ДЕРЖАВА — демократична, незалежна Україна, у своєму розвитку орієнтована на
ринкову економіку, європейські цінності, рівноправні стосунки з усіма державами як на
Сході, так і на Заході.
Мій вибір:
прозорість діяльності влади (аби прості люди виділи і знали, що і як там робиться,
нащо і для кого воно чиниться);
громадяни мають право і повинні мати можливість впливати на політику і
діяльність влади на всіх рівнях від сільської до верховної;
держава для людини, а не людина для держави.
2. ЕКОНОМІКА. Я буду сприяти:
створенню дієвої комплексної системи захисту території Закарпаття від повеней
та зсувів;
інвестуванню в деревопереробну та меблеву промисловість;
розширенню мережі фельдшерсько$акушерських пунктів та аптек в населених
пунктах регіону;
відновленню роботи дитсадків, дитячих та юнацьких спортивних шкіл;
продовженню робіт по газифікації сіл регіону;
введенню страхової медицини та запровадженню державних медичних програм;
створенню мережі по збору і переробці екологічно чистих лікарських рослин, ягід,
грибів та садо$огородньої продукції краю.
Я внесу законопроект "Про економічний розвиток гірських регіонів" (пільгове оподат$
кування, перевага місцевим підприємцям у використанні природних ресурсів).
Розроблю та реалізую регіональну програму по працевлаштуванню безробітних кра$
ян в інших регіонах України та за її межами, переходу до легального їх працевлаштуван$
ня за кордоном.
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3. МИ З ВАМИ — чесні й порядні люди, патріоти Закарпаття й України, любимо
людей, свою сім'ю, свою родину, наш рідний край. Я дуже хочу, щоби:
мої земляки були вільними, здоровими, заможними і щасливими;
кожний чоловік був газдов у своїй хижі, у своєму селі, у рідному краї;
наші люди не боялися ходити по ночах вулицями й пішаками;
не боялися начальників, міліціонерів, суддів, прокурорів, старостів, депутатів,
адже всі вони нами обрані і довжні нам служити.
4. НАШІ ДІТИ І НАШІ БАТЬКИ — повинні бути файними людьми. Чоловік файний,
коли він ситий, заможний, добре убраний, діти й жона його щасливі. Кожний чоловік
повинен мати роботу, а діти — вчитися. Але я не хочу, щоби наші діти вчилися в бідних
вчителів, а ми з вами лікувалися в голодних і цуравих дохторів. Я хочу, щоб люди
діставали гідну зарплату, а батьки вчасно отримували зароблену ними пенсію та
достойною була допомога многодітним сім'ям і сиротам. Щоби наші люди включали і
виключали світло, коли вони самі того хочуть. Щоби наші діти і онуки тямили своїх
вутців, дідів, прадідів, знали і любили свою землю і історію краю.
5. ПРИРОДА. Для нас немає кращого куточка на Землі, ніж наш рідний край
(Синевирське озеро, Долина нарцисів, Гора Пікуй, Мінеральні джерела та криниці).
Красу нашого краю за останні роки знищили більше, ніж за всі часи. Наші люди віками
жили за рахунок багатств Карпат. Відновимо історичну справедливість! Ми з вами
зробимо все, щоби наші ліси не знищували чужаки, які не можуть відрізнити греблю від
Тереблю, а буркути від Воркути.
6. БОГ І МОРАЛЬ. Бог і церков не мають бути предметом і причиною сварок. Будемо
разом відновлювати старі церкви і будувати нові. Хочу, щоби люди не брехали, не
обкрадали один одного і вірили в Бога. Тоді Бог пошле благодать на наш рідний край.
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7. ЧУЖАКИ. Вічно хтось намагався управляти нашим народом, газдувати в нашій
хижі. Тепер маємо свою державу. Чужаки люблять наш файний край. Але вони люблять
його, як коза капусту або як вовк ягня. Давайте разом газдувати на нашій землі.
Зробимо так, щоби в нашій хижі була наша сила і правда, любов і віра. Не хочу, щоби мої
земляки були рабами та слугами і дома, і за границьов, щоби над ними збиткувалися і
обкрадали їх як наші домашні, так і чужі злодії і рекетири, щоби розкрадали наш ліс,
наше багатство і знищували красу нашого краю.
8. Я ХОЧУ того ж, що і ви, рідні мої земляки. Разом з вами ми зможемо зробити наш
люд достойним батьків і дідів, край заможним, затишним і щасливим домом для всіх
наших людей. Я сильна і чесна людина, я діловий чоловік, який виріс у Синевиру, у
багатодітній сім'ї (нас було одинадцятеро). Своїми ділами я доказав, що я людина слова
— що пообіцяв, те і зроблю.
Разом з вами ми станемо достойними людьми, справжніми закарпатцями. Я вірю
вам і прошу вас, повірте і ви мені.
Разом до заможного життя і процвітання рідного краю!
Хай нам поможе Господь Бог!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

11

1

4,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

28,25

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

0

3

1

0

0

0

1

3

0

0

1

1
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Танюк Леонід Степанович
Особові дані
Рік народження: 1938
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: режисер драми і кіно
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 12
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

4

9,5

6

12

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

Т
за
особистою
ініціативою

Всього

4

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

1

2

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

2

0

2

3

1

0

0

0

2

0

0

0

0
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Таран Віктор Васильович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 13
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

15

10

24,5

1

2,5

Депутатські запити

10

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

10

Т

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

5

за
дорученням
фракції

5

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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Тарасюк Борис Іванович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: юрист$міжнародник
Попереднє місце роботи: директор Інституту соціальних наук та міжна$
родних відносин Міжрегіональної академії управління персоналом
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 9
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

2

4,75

4

8,5

Депутатські запити

12

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

Т
за
особистою
ініціативою

Всього

2

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

4

1

0

0

2

0

1

0

2

0

0

0

0
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Тарасюк Ігор Григорович
Особові дані
Рік народження: 1967
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$електрик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 167, Тернопільська обл.
Кількість отриманих голосів: 51,9%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Український народ, здобувши 1991 року незалежність, не зміг змінити політичну сис$
тему. Тому досі головні політичні важелі перебувають в руках старої комуністичної но$
менклатури та олігархічних кланів, які призвели до масового зубожіння людей.
Щоб запобігти національній катастрофі України, шляхом законодавчої ініціативи,
політичної боротьби БУДУ ДОМАГАТИСЬ:
Серед першочергових заходів
утвердження статусу української мови як єдиної державної на всій території України;
за правове визнання воїнів УПА як воюючої сторони у Другій світовій війні;
ліквідації механізмів прихованого та відкритого субсидування окремих
підприємств за рахунок бюджетних коштів та списання боргів збитковим
підприємствам;
створення правових та економічних передумов для легалізації українського
капіталу некримінального походження;
запровадження ефективного механізму для запобігання розкрадань та штучного
банкрутства державних підприємств;
скасування нормативних актів, які дають переваги та пільги окремим
підприємствам чи групам підприємств;
розширення можливостей набуття знань молоддю через сучасні інформаційні технології;
сприяння молоді започаткувати власний бізнес, забезпечення рівних можливос$
тей отримання вищої освіти шляхом збільшення доступу до кредитів;
запровадження прозорого конкурсного відбору державних службовців;
вдосконалення системи спрощеного оподаткування, запровадження стабільних
правил оподаткування для середнього та великого бізнесу;
створення прозорих та публічних систем адміністрування податків.
В галузі соціальної політики
гарантування своєчасної оплати праці відповідно до її суспільної значимості;
забезпечення отримання достойних пенсій;
створення ефективної системи цільової адресної державної допомоги;
підвищення соціального статусу працівників освіти, науки та охорони здоров'я;
забезпечення переходу до сучасних механізмів медичного страхування;
створення дієвого механізму погашення внутрішнього боргу перед українськими
громадянами, пов'язаного зі знеціненням їхніх грошових вкладів;
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розроблення фінансово$обґрунтованих програм захисту молодого покоління від
пропаганди насильства, алкоголізму та наркоманії.
В галузі регіональної політики
прийняття Закону про курорто$поліс смт Гусятин;
будівництво Теребовлянського Будинку культури, шкіл у селах Скорики і Но$
восілках Підволочиського району, селах Біла, Смиківці, Стегниківці, Чернилів$
Руський Гаї Шевченківські Тернопільського району, селах Семенів та Соколів Тере$
бовлянського району;
завершення будівництва Тернопільської районної лікарні, хірургічного корпусу Гу$
сятинської районної лікарні, корпусу санаторію "Збруч";
газифікація населених пунктів, що входять до Новоселицького і Скалацького
кущів Підволочиського району, Струсівського, Долинського, Острівецького та
Золотниківського кущів і Маріїнського духовного центру с. Зарваниця Теребов$
лянського району.
В галузі агропромислового комплексу
запровадження жорсткого контролю за цільовим та ефективним використанням
земельних ресурсів;
захист українського сільськогосподарського виробника від недобросовісної кон$
куренції з боку іноземних компаній;
створення спеціалізованої банківської установи для кредитування сільськогоспо$
дарських виробників, в тому числі і шляхом іпотеки землі;
забезпечення ефективної системи державної підтримки аграрного сектору завдя$
ки відчутному здешевленню кредитних ресурсів;
розвитку державної системи навчання та перекваліфікації сільськогосподарських
виробників сучасним засобам ведення та управління господарством.

Т

В галузі міжнародної політики
офіційної легалізації економічної міграції шляхом укладання міжурядових угод між
Україною та тими країнами, де працюють українські громадяни;
підвищення ролі України у міжнародній безпеці;
забезпечення тісної співпраці з українською діаспорою;
приведення вітчизняного законодавства відповідно до європейського;
активізації процесу набуття членства у Світовій організації торгівлі та асоційовано$
го членства в ЄС.
Шановні виборці!
Я працюю та працюватиму так, щоб Ви були впевнені у сьогоденні та в майбутньому
своїх дітей і онуків. Моя основна мета — забезпечити умови для добробуту кожного
українця та його самореалізації як Особистості, Господаря, Громадянина.
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Терещук Сергій Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: заступник голови
Черкаської обласної державної адміністрації
Обраний: в/о № 195, Черкаська обл.
Кількість отриманих голосів: 20,7%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики
та земельних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Українське село — основа основ нашого народу. Особливе його значення у нинішній,
непростий час, суспільних перетворень. Тому для поступу України як держави та подо$
лання зубожіння переважної частини українського народу вкрай необхідно якнайшвид$
ше завершити аграрну реформу, реалізувати комплексну державну цільову програму
підтримки сільськогосподарського виробництва, соціального розвитку села. Саме ці
напрямки вважаю головними у своїй законодавчій та політичній діяльності. Здійснення
земельної реформи, зокрема прийняття Земельного кодексу, розглядаю як один з най$
важливіших кроків Української незалежної держави. Але для того, щоб реформа прине$
сла реальну користь, необхідно створити принципово нову законодавчу базу.
Обстоюю такі принципові напрямки:
Сільгоспвиробнику — активну державну підтримку
збереження пільг в оподаткуванні с/г виробників (фіксований с/г податок, повер$
нення ПДВ);
виділення цільових дотацій, особливо на розвиток тваринництва;
реалізація програми випуску нової вітчизняної с/г техніки, у тому числі і малої;
пільгове кредитування с/г виробників як сільгосптовариств, так фермерських, се$
лянських господарств;
впровадження розробок сільськогосподарської науки у виробництво. Селу —
соціальний розвиток і процвітання;
цільове виділення бюджетних коштів на соціальний розвиток села: газифікація,
дороги, під'їзні шляхи тощо;
кредитування житлового будівництва — реалізація програми "Власний дім
на селі";
збереження мережі дошкільних та шкільних закладів, комп'ютеризація освіти;
автобусне, транспортне сполучення до кожного населеного пункту;
телефонізація сіл.
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Селянам — заможне життя і добробут
кожному сільському жителю — земля у власність, з гарантованою орендною пла$
тою за земельні паї;
пенсії та інші види соціальних виплат — на рівні не нижчому від прожиткового
мінімуму;
нові робочі місця та достойну заробітну плату;
надання гарантованого безплатного державного медичного обслуговування;
оздоровлення дітей за рахунок бюджетних програм;
високий соціальний статус освітянам, працівникам культури, охорони здоров'я,
соціальної сфери. Особлива увага розвитку Черкащини — потужного хлібо
робського регіону України.
Пропоную на базі програми "Зерно Черкащини", яка вже дала відчутні результати,
розпочати реалізацію регіонального проекту "Шевченковому краю — пріоритетний роз$
виток". Це дасть можливість залучити необхідні інвестиції, поповнити місцевий бюджет,
створити нові робочі місця. І, головне, дозволить закласти міцну економічну базу для
відродження села, його соціальної сфери, добробуту земляків. Домагатимуся
невідкладного виконання:
Для городищан: завершення будівництва очисних споруд, введення у дію хірургічно$
го корпусу районної лікарні, відновлення виробництва на Вільшанському цукровому за$
воді, створення на базі Вільшанського ремонтно$транспортного підприємства вироб$
ництва зі складання комбайнів та іншої с/г техніки.
Для корсунчан: поліпшення водопостачання, добудова будинку для воїнів$інтер$
націоналістів, ремонт каналізаційної мережі.
Для шполян: завершення будівництва центру культури та дозвілля, котельні, рекон$
струкція доріг, поліпшення водопостачання, завершення будівництва шкільних
приміщень.

Т

Для лисянців: відновлення виробництва Бужанського та Почапинського цукрових за$
водів, газифікація населених пунктів, переведення ФАПів у селах з понад тисячним на$
селенням у лікарські амбулаторії.
Для ватутинців: реалізація у повному обсязі урядової програми реструктуризації
підприємств вугільної галузі (виділення з бюджету понад 75 млн. грн.) з відповідним
створенням нових робочих місць, на капітальний ремонт поліклініки, завершення
будівництва очисних споруд, телефонізація, збереження медичного училища.
Обов'язок держави — захист сільськогосподарського виробника. Ефективний
господар на власній землі — запорука відродження українського села!
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

9

І читання
доповідь

співдоповідь

0

3

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

4

1

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

3

2

2

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0
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Терьохін Сергій Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$міжнародник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 216, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 27,4%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Мораль, чесність, відповідальність, професіоналізм
Багатство країни починається з ДОБРОБУТУ громадян. Прийшов час йти вперед —
підтримати паростки економічного зросту, щоб значно поліпшити добробут кожної сім’ї,
а не окремих олігархічних груп.
Прості й чесні кроки забезпечать формування справжнього СУСПІЛЬСТВА СОЦІ$
АЛЬНО ЗАХИЩЕНИХ ГРОМАДЯН.
Нова система захистить тих, хто за віком або від Бога не може забезпечити
собі гідний рівень життя:
Охорона здоров’я
Втілити конституційне право на отримання якісних медичних послуг, запровадив$
ши систему державного медичного страхування, за умови страхування малоза$
безпечених коштами держави; підняти оплату праці медпрацівників до рівня євро$
пейських стандартів.
Розширити бюджетну підтримку сімейних лікарів та профілактичних служб.
Запровадити жорстке екологічне законодавство, змусити владу винести за місто
сміттєзвалища, ввести світові норми щодо шуму та екологічної безпеки аеропортів.
Ми повинні зробити законом правило — право на здоров’я не може залежaти від
стану гаманця чи посади.

Т

Захист пенсіонерів
Запровадити нову державну пенсійну систему — кожному відкладатиметься
пенсія на особистий рахунок, а держава охоронятиме її від знецінення, щоб не по$
вторилася трагедія з вкладами в Ощадбанк. Розмір пенсії залежатиме виключно
від трудового внеску та умов праці. Пенсійна реформа скасує чиновницькі "персо$
налки" і приведе до різкого збільшення пенсій простих громадян.
Люди похилого віку не мають боротися за виживання — вони є гідними безбідно$
го відпочинку, заробленого роками праці.
Захист малозабезпечених
Прийняти закон про житлові субсидії, який охопить справді незабезпечених громадян.
Виконати рішення Конституційного Cуду — компенсувати знецінені заощадження,
незалежно від віку їх власників.
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Обмежити надприбутки монополістів$постачальників газу, води, електроенергії,
завдяки цьому знизити квартирну плату.
Завдання держави — боротися з бідністю тих громадян, які з незалежних причин
не можуть себе утримати самостійно.
Захист материнства та дитинства
Підняти виплати молодим мамам до рівня прожиткового мінімуму.
Збільшити асигнування сімейним дитячим будинкам, добитися гарантованого
працевлаштування випускників інтернатів, упровадити державну програму
боротьби з наркоманією та злочинністю серед дітей.
Держава має рівно піклуватися про своїх маленьких та дорослих громадян.
Підтримка молоді та освіти
Ввести систему шкільних ваучерів: батьки самі обиратимуть школу, а бюджет
даватиме кошти на утримання дитини; запровадити програму безоплатного
шкільного транспорту.
Розвивати кредитування будівництва житла для молоді.
Звільнити від податків проживання студентів у гуртожитках.
Прийняти закон про правила користування гуртожитками для захисту студентів від
свавілля адміністрації.
Підняти стипендії до рівня, що забезпечить фінансову незалежність молоді.
Бюджетні кошти, що йдуть на розвиток академічної науки, переадресувати на
підтримку вузівської науки.
Україна — це не наша власність, ми лише позичили її у наших дітей
Проте будь$які добрі наміри залишаться на папері, якщо не буде ВІЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІЛЬНІЙ КРАЇНІ.
Наші працьовиті люди все зроблять для себе самі. Для цього треба:
скоротити кількість дозволів та контролерів;
відсунути владу від комерції, застосувати жорсткі кримінальні норми до
корупціонерів та хабарників;
надати кредити безробітним, що хочуть розпочати власну справу.
Ми маємо позбутися чиновників, які не розуміють, що єдине джерело їх зарплати —
ті, хто працює, створюючи національне багатство.
Вірю, що особиста ініціатива є силою, яка здатна сформувати середній клас, якщо в
Україні будуть НИЗЬКІ, ПРОСТІ ТА СТАБІЛЬНІ ПОДАТКИ.
Ми приймемо новий Податковий кодекс, який:
на третину зменшить податковий прес, спростить податкову систему та скасує
будь$які пільги, крім соціальних;
встановить оподаткування зарплати для більшості населення на рівні 8$11%, а
неоподатковуваний мінімум — на рівні прожиткового;
заборонить податківцям довільно трактувати закони, спростить форми звітності;
збереже спрощене оподаткування малого та середнього бізнесу.
Податки мають бути помірними та простими, але сплачувати їх мають усі, незалежно
від наближеності до влади.
Одначе будьякі плани не будуть виконані, якщо ми не сформуємо
МОРАЛЬНУ, ЧЕСНУ, ВІДКРИТУ, ВІЛЬНУ ВІД ОЛІГАРХІВ ПРОФЕСІЙНУ ВЛАДУ,
ЄДИНИМ ІНТЕРЕСОМ ЯКОЇ БУДЕ ВІДСТОЮВАННЯ
ПОТРЕБ ПРОСТОЇ ЛЮДИНИ
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

18

13

65,4

13

170,75

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

13

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

5

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

3

1

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

13

за висновком

у співавторстві

Т

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

11

0

11

0

0

0

0

6

7

0

7

6

6
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Тимошенко Віктор Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1969
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$хімік, технолог
Попереднє місце роботи: голова правління Смілянсько$
Кам'янського цукровиробничого об'єднання
Обраний: в/о № 197, Черкаська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,5%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
До виборців
У разі обрання мене, ТИМОШЕНКА Віктора Анатолійовича, 1969 року народження,
безпартійного, голову правління Смілянсько$Кам'янського цукровиробничого об'єднан$
ня, народним депутатом України на виборах 31 березня 2002 року, всі свої зусилля у
Верховній Раді я сконцентрую, в першу чергу, на вирішенні проблем моїх виборців —
жителів Смілянського, Кам'янського і Чигиринського районів.
Про наболіле
Зрозуміло, що у всіх нас схожі проблеми. Це і безробіття, і нестача транспорту, і по$
гане водопостачання, і труднощі у придбанні вугілля, і непрацюючі Будинки культури, і
неякісний прийом місцевого телебачення і далі, далі, далі… Слід додати й проблеми, що
турбують наші підприємства — високі податки, велика вартість енергоносіїв, незахи$
щеність вітчизняного товаровиробника, непривабливі інвестиційні умови і т.ін.
Про оплату за тепло і електроенергію
Перше, з чим я йду до Верховної Ради, це проект Закону України "Про встановлення
для населення граничного максимуму сукупних тарифів за тепло і електроенергію на
рівні 5% від прожиткового мінімуму". У разі прийняття цього Закону новою Верховною
Радою це означатиме, що будь$яка сім'я чи окремий громадянин щомісяця платитимуть
за тепло і електроенергію не більше 15.55 гривень (5% від 311 грн. — встановленого
Урядом мінімального прожиткового рівня).
Про оплату праці у грошовій формі
Уже стало звичкою розраховуватися з трудівниками не реальними "живими" гроши$
ма, а продуктами харчування. Дійшло до того, що в одному з сіл Чигиринського району
сива бабуся скаржилася мені, що в останній раз тримала в своїх руках… купони. Та це ж
якийсь дикий феодалізм! І хтось повинен нести за це відповідальність.
Ось чому я також наполягаю на терміновому розгляді у Верховній Раді мого проекту
Закону України "Про кримінальну відповідальність за неоплату праці у грошовій формі".
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Про підвищення пенсій
Вважаю за необхідне, щоб пенсіонери регулярно отримували індексації на
призначені їм пенсії, відповідно до зміни цін на основні продукти харчування і
споживання. Пенсія має бути такою, щоб на неї можна було прожити, не відмовляючи
собі в найнеобхіднішому.
Добробут сьогоднішніх пенсіонерів — це наша забезпечена старість від нащадків!
Тож мій проект Закону України "Про регулярну індексацію пенсій, з встановленням їх
мінімального розміру не нижчого за прожитковий мінімум". У разі прийняття цього
Закону мінімальний розмір пенсії становитиме 311 грн. (встановлений на сьогодні
Урядом розмір прожиткового мінімуму).
Про повернення знецінених вкладів
Треба поставити остаточну крапку в питанні повернення вкладів ощадкас населенню.
Відомий вислів, що вони "згоріли", насправді означає, що їх просто вкрали. Повернути
їх законним власникам, тобто населенню, прямий обов'язок нової Верховної Ради,
нового Уряду.
Тож мій четвертий проект Закону України "Про поетапне повернення громадянам
вкладів ощадкас, що знецінились внаслідок інфляції у 1990$1992 р.р".
Про головне
Завдання політиків — перемога на виборах. Завдання синів своєї землі — завжди
залишатись зі своїм народом, вірою й правдою захищаючи його інтереси. І я пишаюсь
тим, що маю сьогодні можливість з чистим серцем промовити: я, ТИМОШЕНКО Віктор,
завжди буду разом з вами!
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Виступи

Т

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0
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Депутатські запити

0

Тимошенко Юлія Володимирівна
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова партії
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 1
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

9

6

17,7

4

8,25

Депутатські запити

47

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

Т

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

5

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

2

1

0

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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Ткач Роман Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$технолог
Попереднє місце роботи: голова Тисменицької районної
державної адміністрації
Обраний: в/о № 88, Івано$Франківська обл.
Кількість отриманих голосів: 45,9%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Розуміючи вагомість гасла "Наша сила — в єдності", маючи тверде переконання у
правильності обраного реформаторського курсу, свідомий, що єдина надія нашого на$
роду — це перемога національно$демократичних сил, а тому я йду на вибори саме від
Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".
Наш Блок гарантує відповідність наших дій проголошеним принципам: моральність,
чесність, людяність, відкритість, відповідальність.
Якщо отримаю мандат Вашого довір'я, буду як член команди Віктора Ющенка працю$
вати над запровадженням такої системи, яка б узгодила інтереси та консолідувала зу$
силля усіх суспільних груп для здійснення нових змін у соціальній сфері:
цільова адресна Державна допомога для тих, хто її справді потребує;
заробітна плата працівників освіти, медицини, культури та інших бюджетних уста$
нов — не менша прожиткового рівня;

Т

збільшення розмірів пенсії;
надання допомоги малозабезпеченим категоріям населення, інвалідам, бага$
тодітним родинам;
забезпечення пільгових цін на медикаменти для дітей, людей похилого віку, а для
важкохворих та інвалідів — безкоштовне лікування;
державне кредитування на здобуття вищої освіти та побудову житла для молоді,
адже молодь є рушійною силою, яка визначатиме у найближчому майбутньому
життя України;
повне фінансове забезпечення потреб закладів освіти, медицини, культури;
дієва система захисту материнства та дитинства, забезпеченої старості.
Бог дав Україні чудову землю. Вона допомагала виживати українцям у найтяжчі часи.
Тому село — це не тільки сільськогосподарське виробництво, але й збереження нашого
коріння, нашої пам'яті, нашої духовності. Планую значну увагу зосередити на забезпе$
ченні пільгового кредитування сільськогосподарських виробників, зокрема для прид$
бання сільськогосподарської техніки, інвентаря, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин тощо. Потрібно забезпечити розвиток малого підприємництва, фермерських
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господарств, ефективне використання державних ресурсів для розвитку вітчизняного
насінництва, селекції, ветеринарії.
Подальша газифікація сіл округу, капітальні ремонти шкіл, амбулаторій, лікарень, за$
кладів культури, доріг — також будуть об'єктом моєї уваги.
Все це тільки мізерна частка всієї програми блоку "Наша Україна" і, зокрема, її ліде$
ра Віктора Ющенка, який продемонстрував українському народу, що державна політика
може бути моральною та професійною, а в Україні може бути патріотична влада, яка діє
в інтересах народу.
Час рішучих дій настав.
Кожен з нас мусить усвідомити, що Україна — наша держава,
і від нас залежить, якою вона буде завтра.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

23

4

16,4

6

17,5

Депутатські запити

22

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

І читання
доповідь

співдоповідь

1

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

Т
4

2

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

6

1

2

2

0

0

1

0

6

0

0

0

0
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Ткаченко Олександр Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1939
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: вчений$агроном
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 8
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

3

7,3

1

3,25

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

Т

за
особистою
ініціативою

Всього

3

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Толочко Петро Петрович
Особові дані
Рік народження: 1938
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії, археолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 9
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

1

1

0

0

Депутатські запити

4

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Т

Результати роботи народних депутатів України

Томенко Микола Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії
Попереднє місце роботи: директор Інституту політики
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 62
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

28

26

74,4

10

46,25

Депутатські запити

33

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

Т
за
особистою
ініціативою

Всього

26

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

5

12

за
дорученням
фракції

3

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

10

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

9

3

2

3

0

0

2

0

7

2

1

1

1
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Томич Іван Федорович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: президент асоціації
фермерів та землевласників України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 71
Комітет: Комітет з питань аграрної політики
та земельних відносин
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

4

15,9

6

16,5

Депутатські запити

13

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

4

Т

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

3

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

4

1

2

2

0

0

1

0

6

0

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 709

Результати роботи народних депутатів України

Тополов Віктор Семенович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$економіст
Попереднє місце роботи: президент банку "Індекс$банк"
Обраний: в/о № 115, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 33,4%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Шановнi виборцi!
Закриття всiх шахт мiста Стаханова та деяких шахт холдингової компанiї "Перво$
майськвугiлля", практична зупинка цiлого ряду iнших пiдприємств призвели до сумних
наслiдкiв.
Кожен другий працездатний у нашому регiонi не працює. У пошуках роботи люди
змушенi виїжджати до iнших мiст i країн, де знаходяться на правах "рабiв". Як результат
— розпад сiмей, пiдлiткова безпритульнiсть i злочиннiсть, рiст наркоманiї, захворюва$
ностi туберкульозом та iнше.
Низька заробiтна платня, невисокi пенсiї, стипендiї призвели до того, що бiльша час$
тина населення ледве животiє.
I як наслiдок — висока смертнiсть, низька народжуванiсть, неспроможнiсть населен$
ня сплачувати комунальнi послуги.

Т

Погiршилась екологiя: пiдтоплення, вихiд метану на поверхню, просiдання ґрунту, не$
рекультивованi терикони та шахтнi майданчики. Гостро стоїть проблема кiлькостi та
якостi питної води.
Без допомоги держави неможливо вирiшити всi цi проблеми.
Якщо ви оберете мене депутатом, я гарантую Вам, що всi мої зусилля будуть спрямо$
ванi на вирiшення цих болючих проблем шахтарських мiст та селищ. Я ставлю перед со$
бою такi завдання:
В економiчнiй сферi:
привернути увагу Президента та Уряду до проблем наших мiст. Домагатися, щоб у
бюджетi держави окремим рядком було визначено фiнансування нашого регiону.
Кошти повиннi бути спрямованi безпосередньо до мiсцевих бюджетiв на вирiшен$
ня соцiально$економiчних проблем;
використовуючи приватнi зв`язки у впливових фiнансових та промислових колах, за$
лучити внутрiшнiй та зовнiшній капiтал для вiдродження промисловостi нашого краю.
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У комунальнiй сферi:
для замiни систем тепло$ та водозабезпечення мiст, у тому числi обладнання мiнi$
котелень, домагатися видiлення цiльових державних та iнвестицiйних коштiв;
сприяти будiвництву водопроводiв та при необхiдностi — артезiанських свердло$
вин для покращення якостi питної води;
забезпечити фiнансування ремонту мiських та мiжмiських дорiг територiї вибор$
чого округу.
У соцiальнiй сферi:
домагатися проведення незалежної екологiчної експертизи по виконанню
природоохоронних заходiв, передбачених в проектах закриття шахт, щоб вiднести
наш регiон до екологiчно небезпечних i встановити населенню державнi
компенсацiї та пiльги;
створити сучасний онкологiчний центр з профiлактики та лiкування онкологiчних
захворювань, забезпечити фiнасування, пiдвищення якостi надання iнших ме$
дичних послуг;
розробити та впровадити в життя програму профiлактики наркоманiї, яка буде
реально працювати серед дiтей та пiдлiткiв наших мicт i селищ.
Депутатський мандат для мене — це iнструмент для виконання моєї програми.
Iдучи на вибори, я обiцяю Вам, мої виборцi, що докладу всiх зусиль для вiдродження
наших мiст i селищ, зроблю все для того, щоб Ви жили достойно.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0
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Т

Результати роботи народних депутатів України

Третьяков Олександр Юрійович
Особові дані
Рік народження: 1970
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: радіоінженер, спеціаліст з менеджменту
Попереднє місце роботи: президент фірми "АТЕК$95"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 41
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

2

5,25

Депутатські запити

1

Т
Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

712

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

2

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Трофименко Вадим Всеволодович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: начальник відділу з випуску та обігу цінних
паперів товариства з обмеженою відповідальністю "Арекс"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 42
Комітет: Комітет з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0
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Т

Результати роботи народних депутатів України

Турманов Віктор Іванович
Особові дані
Рік народження: 1945
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер
Попереднє місце роботи: голова ЦК профспілки
працівників вугільної промисловості України
Обраний: в/о № 59, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 25,9%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
"НАМ ТУТ ЖИТИ!"
Моя мета: роботу по захисту прав і інтересів трудящих галузі і вугільних регіонів, яку
я вів як голова ЦК профспілки працівників вугільної промисловості, підняти на більш ви$
сокий рівень можливостей і результатів, який надає статус народного депутата України.
Мій принцип: мислити по честі, діяти по совісті, вирішувати по розуму.
МОЇ ЗАВДАННЯ:
підвищення пенсій та мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму;
зростання реальної заробітної плати та інших доходів трудящих;
надання держпідтримки вугільним підприємствам для погашення заборгованості
з заробітної плати та регресів, забезпечення побутовим паливом і виплати ком$
пенсацій за газ та електроенергію;

Т

зниження податків на заробітну плату, припинення оподаткування пільгового по$
бутового палива;
розробки та введення в дію механізму надання допомоги трудящим за роботу в
особливо тяжких і шкідливих умовах, а також надання безвідсоткової позики на
придбання (будівництво) житла;
прийняття законів, які змогли б забезпечити суттєве збільшення заробітної плати
вчителям та лікарям, працівникам культури, що формують моральне та фізичне
здоров’я народу;
прийняття законів, що забезпечують реальну доступність освіти та медичного об$
слуговування усім верствам населення;
розвиток вугільної промисловості, як ключової галузі економіки, збільшення
держпідтримки підприємствам на модернізацію та розвиток виробництва;
відродження інших підприємств промисловості, що вже є у вугільних регіонах;
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скорочення до мінімуму кількості шахт, що ліквідуються, а там, де вони закрива$
ються — цивілізовано вирішувати усі соціальні проблеми людей, попередньо утво$
рювати робочі місця, у тому числі у прилеглих сільських районах та для жінок;
прийняття державної програми пріоритетного розвитку села та його соціальної
інфраструктури, передбачивши цільову держпідтримку сільгоспвиробникам у виг$
ляді дотації на реалізовану тваринну продукцію та виділення довгострокових
пільгових кредитів, податкові пільги тим, хто буде надавати кошти на утримання та
розвиток соціальної і культурної сфери села;
виділення коштів на ремонт та реконструкцію систем забезпечення питною водою;
вирішення питання щодо централізованого фінансування розвитку вугільних
підприємств міст Торез та Сніжне;
визначення правонаступників (хазяїв) та реальних джерел фінансування утриман$
ня електричних, телефонних, водопровідних і інших мереж та доріг, які були
закріплені за шахтами, що закриваються;
продовження газифікації шахтних селищ за рахунок коштів, що спрямовуються на
закриття вугільних підприємств.
Я ЗНАЮ, ЯК ЇХ ВИРІШИТИ:
По0перше, необхідно створити у Верховній Раді фракцію професіоналів$вугільників
та депутатів, що об’єднані ідеєю: "міцні регіони — міцна Україна" та здатних впливати на
законотворчий процес.
По0друге, необхідно переглянути вже прийняті закони України, скорегувати ті з них,
які гальмують процес виробництва і стримують зростання доходів трудящих та товаро$
виробників.
По0третє, прийняти Податковий кодекс, який втроє зменшить рівень податків, буде
сприяти виводу економіки з тіні та прискоренню розвитку виробництва.
Я ЗМОЖУ ЇХ ВИРІШИТИ, ТОМУ ЩО:
Від часу, як гірники доручили мені керівництво Центральним комітетом профспілки, я:
1) завжди послідовно и відкрито відстоював інтереси людей праці, пліч$о$пліч стояв
з шахтарями у спеку та стужу біля стін палаців влади в регіонах і у Києві.
Я відчуваю біль гірників та шахтарських жінок, як свою; перед ними совість моя чис$
та, тому я завжди відкрито дивлюсь людям у вічі.
2) за роки боротьби за інтереси гірників я надбав досвіду не тільки протестного нати$
ску, але і конструктивної праці з місцевою владою, з Кабінетом Міністрів, Верховною Ра$
дою та Президентом України.
3) мої цілі, завдання та дії зрозумілі, відкриті та близькі вугільникам і населенню шах$
тарських регіонів. Тому в мене є міцна підтримка гірників, багатьох народних депутатів і
розуміння з боку органів місцевого самоврядування, усіх, хто усвідомлює, що з долею
вугільної галузі міцно пов’язана життєдіяльність міст та сіл Донбасу.
Шановні виборці!
Від вашого вибору залежить реалізація моєї програми. Я не буду обіцяти вам
швидкого добробуту, але обіцяю, що у разі вашої довіри, я її виправдаю.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

4

10

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

1

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

716

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

4

за висновком

у співавторстві

Т

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

3

0

3

0

1

0

0

0

2

2

0

0

0
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Турчинов Олександр Валентинович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 7
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської
етики та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

61

23

74,8

10

31

Депутатські запити

25

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

23

Т

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

2

0

7

за
дорученням
фракції

14

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

10

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

8

0

3

5

1

0

1

1

8

0

0

0

0
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Тягнибок Олег Ярославович
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: лікар$хірург, юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 120, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 62,4%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
Час рішучих змін настав.

Т

Кожен з нас мусить усвідомити, що Україна — наша держава, і від нас залежить, якою
вона буде завтра.
У нове десятиліття своєї незалежності талановитий та працьовитий український народ
входить з почуттям розчарування. Влада виявилась байдужою до інтересів простих лю$
дей і зруйнувала їх віру в національні ідеали. Сьогодні, як ніколи, гостро стоїть питання
про консолідацію суспільства та подолання розриву між владою та громадянами України.
Єдиний правильний вибір України — це вибір національних цінностей та моральної
політики, які служитимуть реальним інтересам народу.
Нам необхідно негайно запровадити таку систему дій, яка б узгоджувала інтереси й
консолідувала зусилля всіх суспільних груп у здійсненні рішучих та незворотних якісних
змін у суспільстві.
Принцип моральної політики та добробут кожного українця є запорукою процвітання
держави.
Наша мета — побудова професійної та патріотичної влади.
Наша ціль — заможна Україна.
Ми за:
те, щоб моральність політики стала не гаслом, а справою честі та принципом но$
вої влади;
справедливість влади, що гарантуватиме рівні можливості для усіх українців:
соціальний захист тих, хто не здатен самостійно себе забезпечити, та необтяжли$
ве оподаткування для працюючих;
цивілізоване суспільство, в якому влада служитиме своєму народові та буде
політичним механізмом узгодження і реалізації його інтересів;
соціальну державу, в якій свобода, солідарність та справедливість визначатимуть
розвиток і добробут українського народу;
залучення молоді до розв'язання актуальних суспільних проблем на загальнодер$
жавному та місцевому рівнях;
розвиток організованого, активного та небайдужого суспільства, яке формувати$
ме владу та впливатиме на неї для відстоювання своїх інтересів;
європейський вибір.
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Ми підпорядкуємо владу потребам суспільства і перетворимо її на механізм узго$
дження та реалізації інтересів українського народу.
Ми покладемо край використанню влади нечесними людьми та їх угрупованнями у
власних інтересах.
Ми гарантуємо відповідність наших дій проголошеним принципам.
Наші принципи:
Моральність — ми захищаємо інтереси українського народу, а не окремих груп чи
"кланів".
Чесність — ми обстоюємо порядність, єдність слова і діла у політиці.
Людяність — ми відстоюємо прагнення та потреби простої людини.
Відкритість — ми оприлюднюємо свої політичні наміри і не приховуємо своїх пере$
конань.
Відповідальність — ми звітуватимемо перед громадськістю про свою діяльність.
Основні цілі нашої соціальноекономічної політики:
1. Запровадження чесних та прозорих правил гри в економіці України. Лише наша
економіка позбудеться хабарництва та корупції, технологічної відсталості, нераціональ$
них виробничих схем.
2. Забезпечення повної свободи та активного сприяння з боку держави у розвитку
підприємницької ініціативи громадян України. Держава повинна не перешкоджати, а до$
помагати громадянам вирішувати проблеми власного добробуту.
3. Формування стабільної бюджетної системи України.
4. Перетворення України на провідного світового виробника сільськогосподарської
продукції. Розвиток села — це не тільки сільськогосподарське виробництво, а й збере$
ження нашого коріння, нашої пам'яті, нашої духовності.
5. Запровадження ефективної соціальної політики. Подолання бідності, соціальної
незахищеності та підвищення добробуту населення є для нас справою честі.
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Виступи

Т

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

14

5

17,45

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

24

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

5

за
особистою
ініціативою

2

І читання
доповідь

співдоповідь

2

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Удовенко Геннадій Йосипович
Особові дані
Рік народження: 1931
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: історик$міжнародник
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 3
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

7

24,4

2

2,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:

7

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

3

1

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

720

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
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Устенко Олександр Андрійович
Особові дані
Рік народження: 1930
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: ректор Академії
народного господарства
Обраний: в/о № 164, Тернопільська обл.
Кількість отриманих голосів: 32,6%
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Повністю поділяючи зміст та програмові засади виборчої програми блоку Віктора
Ющенка "Наша Україна" під символічною назвою "Пора єднання та розквіту", вважаю за
потрібне вирішити наступні першочергові завдання:
У політичній сфері:
забезпечити динамічний розвиток країни, подолати кризові явища у різних сферах
суспільного життя, підняти рівень добробуту наших людей;
сформувати парламентську більшість із правоцентристських та центристських
сил, яка була б здатна привести до влади патріотичний, професійно$дієздат$
ний уряд;
забезпечити законодавчу, політичну та моральну підтримку діяльності уряду;
через прийняття законодавчих актів створити дієвий механізм системи державно$
го управління шляхом чіткого визначення повноважень Президента, Уряду, Вер$
ховної Ради;
не на словах, а на ділі провести адміністративну реформу відповідно до вимог
часу;
поставити державну владу на службу народу, а не олігархічним кланам, сповна ре$
алізуючи національні інтереси України як у внутрішній, так і в зовнішній політиці;
встановити історичну справедливість, надавши воїнам ОУН$УПА статус воюючої
сторони.
В економічній сфері:
економічним реформам надати соціального змісту, спрямувавши їх на створення
умов для формування середнього класу;
невідкладно прийняти першочергові економічні закони щодо реформування по$
даткової, бюджетної сфери, створення умов для розвитку підприємництва та
бізнесу, подолання тіньової економіки;
забезпечити прозорість процесу приватизації, державного та громадського конт$
ролю над її здійсненням.
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Результати роботи народних депутатів України
В соціальній сфері:
розробити та втілити в життя ефективні механізми соціальної політики для подолан$
ня бідності, соціальної незахищеності та підвищення добробуту населення;
забезпечити підвищення соціального статусу працівників освіти, науки та охорони
здоров'я, провівши реальне, а не косметичне їх реформування;
провести пенсійну реформу;
ввести диференційований податок на майно.
У сфері духовній:
утвердити державний статус української мови у всіх сферах життєдіяльності;
повернути українському суспільству інформаційний простір, створити неза$
лежні ЗМІ;
виховати молодь на кращих релігійних традиціях українського народу.
Враховуючи сучасні реалії та наявні позитиви соціально$економічного розвитку
нашого регіону, вихід із наявної ситуації бачимо у розробленні нової стратегії розвитку
міста, основу якої повинні складати наступні заходи щодо:
стимулювання розвитку підприємництва через залучення інвестицій у місто
Тернопіль, що зумовить розв'язання соціальних проблем, зокрема підвищення
рівня зайнятості, створення нових робочих місць, залучення до підприємницької
діяльності соціально$незахищених верств населення (жінок і молоді), пом'якшення
проблеми міграції працездатного населення;
запровадження інноваційної моделі розвитку формування у місті Тернополі
науково$освітньо$виробничого центру (технопарку), що дозволить орієнтувати
виробництво на випуск наукомісткої конкурентноспроможної продукції; створення
регіонального центру обміну технологіями з метою об'єднання зусиль підприємств
з науковими закладами;
відновлення роботи Тернопільських підприємств;
особливим пріоритетом доцільно вважати розвиток рекреаційної індустрії,
активізацію туристичного бізнесу та формування його інфраструктури;
перетворення міста Тернополя в спортивно$туристичну зону з використанням
Тернопільського ставу, гребного каналу, гідропарку та інших місцин;

У

залучення державних капітальних вкладень на проведення нового водогону
Великий Івачів — Тернопіль;
відновлення роботи Тернопільського аеропорту;
повернення слави тернопільському спорту, зокрема футболу.
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Фельдман Олександр Борисович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: президент АТ "Концерн АВЕК та Ко"
Обраний: в/о № 175, Харківська обл.
Кількість отриманих голосів: 38,1%
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Народ України талановитий і працьовитий. Криза, яку зараз переживає держава, пе$
ретворила Україну на країну незабезпеченої старості, нереалізованої молодості та не$
захищеного дитинства.
Як громадянин України, переконаний: наша Вітчизна і наш народ достойні кращої
долі. Вірю, прийде час, коли Україна стане сильною демократичною державою, здатною
захистити інтереси своїх громадян, гарантувати їм права та свободи.
Як патріот Харкова, переконаний: нинішнє становище міста не відповідає його по$
тенційним можливостям. Отримання ним особливого статусу у державі — не тільки дани$
на його заслугам у минулому, але й одна з необхідних умов його подальшого розвитку.
Як представник виборчого блоку "За Єдину Україну!", переконаний: тільки вла$
да народу, яка спирається на реальну демократію, спроможна відродити виробництво,
відновити соціальну справедливість та моральність у суспільстві, зробити людину праці
головною цінністю держави. Впевнений, що у новій Верховній Раді України конструктив$
на парламентська більшість нарешті прийме закони, здатні змінити на краще долю Ук$
раїни, а значить, і Харкова.
Програма моїх дій включає в себе завдання всеукраїнського та регіонального
рівнів. У Верховній Раді України:
Забезпечення росту реальних доходів населення з одночасним розширенням
внутрішніх джерел інвестування економіки і широкомасштабним залученням за$
рубіжного продуктивного капіталу.
Реформування податкової системи з метою її кардинального спрощення, недопу$
щення надалі як ухилення від податків, так і свавілля податкових служб по відно$
шенню до платників податків.
Забезпечення надійності та доступності енергозабезпечення народного госпо$
дарства України на основі відновлення ефективних організаційно$економічних
структур енергетики та переходу до обґрунтованої тарифної політики з властиви$
ми ринковій економіці механізмами антимонопольного регулювання.
Подолання штучно спровокованої платіжної кризи, ліквідація та недопущення на$
далі заборгованості по заробітній платі, радикальне послаблення необґрунтовано$
го тарифного тиску на населення, житлово$комунальний сектор, соціальну інфра$
структуру та сферу виробництва.
Зняття штучних перешкод, відновлення і розвиток зруйнованих економічних і куль$
турних зв'язків України з Росією та країнами СНД, прискорення інтеграційних про$
цесів, спрощення митних процедур на кордонах.
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Результати роботи народних депутатів України
Збільшення та забезпечення стабільності бюджетного фінансування науки, освіти,
культури, медицини і спорту у поєднанні з податковим стимулюванням підпри$
ємств, що вкладають кошти у ці галузі.
Проведення реформи пенсійного забезпечення, повернення громадянам знеціне$
них з вини держави заощаджень, впровадження державної політики захисту сім'ї,
матері і дитини, надання адресної соціальної допомоги ветеранам, непрацездат$
ним, безробітним та іншим категоріям малозабезпечених громадян.
Впровадження під контролем держави системи загальнодоступної страхової ме$
дицини та забезпечення якісного медичного обслуговування громадян.
Формування системи морально$патріотичного виховання громадян, протидія про$
паганді насильства. Реалізація права людини на свободу світогляду та вірос$
повідання, сприяння міжконфесійному взаємопорозумінню.
Зміцнення миру та злагоди у суспільстві, збереження і примноження творчого по$
тенціалу мов та культур народів, що населяють Україну.
В Харкові, окрузі:
Збільшення доходної частини міського бюджету, у тому числі шляхом створення
сприятливих умов для розвитку комунального господарства, підвищення прибут$
ковості приватних підприємств та здешевлення енергопостачання.
Залучення коштів на ремонт доріг, мостів, тротуарів та освітлення вулиць.
Реалізація програми "Захистимо дитинство", надання матеріальної допомоги нав$
чальним і культурно$освітнім закладам, аматорським спортивним організаціям,
творчим колективам та релігійним конфесіям.
Профілактика наркоманії та пропаганда здорового способу життя серед школярів
шляхом реалізації програми "Життя без наркотиків".
Надання адресної матеріальної допомоги ветеранам війни і праці, інвалідам,
дітям$сиротам та малозабезпеченим сім'ям.
Виконуватиму цю програму разом з командою однодумців, які будуть балотуватись в
органи місцевого самоврядування. На різних рівнях влади ми готові боротися за покра$
щення життя харків'ян.
Разом ми зможемо все!
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Фіалковський Володимир Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: радіофізик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 185, Херсонська обл.
Кількість отриманих голосів: 26,6%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: позафракційний

Передвиборча програма
Шановні друзі!
Минає 4 роки, як ви довірили мені представляти свої інтереси у Верховній Раді
України.
Маємо всі підстави стверджувати: минули вони немарно. З багатьох позицій
ми досягли значних позитивних зрушень. Погашені борги з пенсій, їхні виплати на$
були системності, а розміри суттєво зросли. Збільшено заробітні плати освітян, ме$
диків, працівників культури. Ухвалення Земельного кодексу дозволило кожному селяни$
ну бути реальним власником на землі.
Мені, як народному депутату, роки парламентської діяльності дали досвід ро
боти над законами, а близько 700 зустрічей з виборцями показали, у якому на
прямку їх треба розвивати. І вкотре переконався: проблеми, які заважають жити,
можна і треба вирішувати разом.
Перші кроки в цьому напрямку ми на своєму окрузі вже зробили. Утворено Фонд
соціальної допомоги. Головне його завданням — турбота про підростаюче покоління,
ветеранів, малозабезпечених. Ми опікувалися оздоровленням дітей, започаткували
іменні стипендії для студентів, надавали соціальні послуги ветеранам. Фонд поширив
свою опіку на сфери освіти, медицини, культури, транспортних сполучень. А це вже ре$
зультати практичного самоврядування. Нині Фонд реалізує 8 соціальних програм, має
понад 400 активістів, котрі знають, як і над чим працювати далі.
Однак зайве стверджувати, що із запланованого вдалося виключно все.
Не втратили актуальності проблеми відновлення роботи підприємств, безробіття.
Розміри зарплати і пенсій вимагають чіткої збалансованості зі споживчими видатками.
Рішучого вирішення потребують борги із зарплати, заощаджень. Ці проблеми спричиня$
ють різкий розрив між задекларованим і реальним рівнем життя. Відтак послуги меди$
цини, освіти, культури залишаються малодоступними для широкого загалу. Не знайшли
остаточного завершення і реформи податкової системи та судочинства. Корупція теж
стала очевидним бар'єром на шляху ділових підходів до вирішення нагальних проблем
кожної людини та реалізації громадських ініціатив.
Усе це зміцнює мої переконання: на подолання таких проблем і створення
надійних державних основ, які гарантують кожному життя гідне Людини, мають бу
ти спрямовані зусилля народних обранців наступного скликання. Таке становище
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спонукає особисто мене продовжити роботу у Верховній Раді, використовуючи на
бутий досвід і розвиваючи спільно з виборцями напрацьовані соціальні проекти.
Усі положення моєї програми ґрунтуються на власному досвіді роботи у Вер
ховній Раді, окрузі і чіткому усвідомленні нагального вирішення наступних завдань:
суттєве зниження рівня безробіття — завдяки підтримці і розвитку підприємництва
та захисту інтересів вітчизняного товаровиробника;
реформування пенсійної системи та оплати праці на засадах справедливого роз$
поділу прибутку і в межах, не нижчих прожиткового мінімуму, погашення заборго$
ваності із зарплати, підвищення рівнів адресних соціальних допомог;
забезпечення реальної дії земельної реформи як визначальної складової розвитку
національної економіки;
проведення радикальної адміністративної реформи органів влади через скорочен$
ня її структур і "омолодження" апарату;
зменшення податкового тиску шляхом приведення податкової системи до ефек$
тивної моделі.
Вважаю своїм обов'язком подальшу турботу про соціальний та економічний
розвиток виборчого округу і надання цільової практичної допомоги у вирішенні
його актуальних проблем:
зміцнення і розширення мережі лікарняно$медичної допомоги до найвіддаленіших
населених пунктів;
підтримку, зокрема у сільській місцевості, розвитку освіти та навчання молоді у вузах;
спрямування благодійних програм на соціальну підтримку дітей, молоді, жінок
та сімей;
допомогу щодо налагодження чіткої системи постачання тепла, води, електро$
енергії, газу в містах та селах округу;
сприяння (правове і практичне) у погашенні заборгованості із зарплат і припинен$
ня практики натуроплат;
забезпечення реалізації земельної реформи, надання юридичної допомоги меш$
канцям сіл щодо справедливого її впровадження;
будівництво газопроводів та відновлення транспортних сполучень між населеними
пунктами округу;
утвердження у молоді уявлень, що чесна праця є основою створення добробуту.

Ф

Як і раніше, впевнений: парламент України має бути професійним за представ$
ницьким складом і сильним народною довірою. Переконаний: нинішній Ваш вибір ґрун$
туватиметься на нашому спільному досвіді участі у складних процесах державотворен$
ня і розраховую на Вашу підтримку.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0
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ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0
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Депутатські запити
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Фікс Єфим Зіс'євич
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: секретар Кримського
республіканського комітету СДПУ(о)
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 27
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської
етики та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0

Ф

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 727
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Філенко Володимир Пилипович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: історик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 27
Комітет: Комітет з питань правової політики
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

3

9,25

Депутатські запити
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за лютий – липень 2004 року
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В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

2

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0
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Фоменко Катерина Олександрівна
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: голова постійної комісії з питань
бюджету та фінансів Луганської обласної ради
Обрана: в/о № 114, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 47,0%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Основні зусилля, будучи обраною народним депутатом України, маю намір
спрямувати на створення такої законодавчої бази, яка принесе добробут до
кожної селянської родини і нашої країни взагалі.
В ЕКОНОМІЦІ ВВАЖАЮ ДОЦІЛЬНИМ
Сприяти створенню інфраструктури аграрного ринку для забезпечення
виробництва, переробки та реалізації сільгосппродукції:
 впроваджувати держзамовлення на закупівлю продовольчого зерна та насіння
ярових зернових культур;
 створювати умови для розвитку агропромислового комплексу на
законодавчому рівні;
 сприяти розвитку селекції в рослинництві, насінництві та тваринництві з
вирішенням питання цінової політики щодо розповсюдження нових розробок;
 відстоювати розумне співвідношення цін між продукцією сільгоспвиробників та
існуючими розцінками в інших галузях промисловості (виробництво
сільгосптехніки, пального, міндобрив та інше);
 домагатися збільшення розміру кредитних ресурсів, лізингового постачання
сільгосптехніки та обладнання з мінімальними відсотками виплат селянами.
Передати малородючі землі селянам під сінокоси або випас худоби.
Припинити розорювання землі, посилити нагляд за рівнем її родючості.
Завершити видачу державних актів на землю та майно всім 152 тисячам
власникам сертифікатів, з яких лише 42 тисячі селян їх отримали.
Захищати інтереси селянорендодавців, застосовуючи індексацію вартості
земельних сертифікатів в зв'язку з інфляцією. Сьогодні реальна вартість
сертифікатів, в середньому по області, дорівнює 60 тис. гривень, тобто розмір
плати за користування землею селянина повинен бути 600$700 гривень.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА ПОТРЕБУЄ
Забезпечення працездатних громадян роботою та своєчасною виплатою
заробітної плати.
Доведення розміру заробітної платні працівникам соціальної сфери до її
середнього рівня у промисловості.
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Результати роботи народних депутатів України
Застосування стандартних нормативів на кожного одержувача бюджетних коштів
(учня, ветерана, інваліда, чорнобильця тощо) при обрахунку обсягів видатків
бюджетів усіх рівнів. Домагатися поступового фінансового забезпечення
прожиткового мінімуму, який сьогодні дорівнює 342 гривні на українця.
Збільшення обсягів коштів бюджетів сільської місцевості шляхом введення
однакових нормативів на освіту, охорону здоров'я, соціальні виплати для міст та
районів, зараз які різні.
Перегляд пенсійного законодавства:
 для пенсіонерів, яким пенсію призначено до 1992 року;
 застосування індексації пенсійних виплат у зв'язку з інфляцією;
 вирівнювання розміру пенсій селян і мешканців міст, різниця між якими по
області досягає 30%, при середньомісячній пенсії селян — 105 гривень на
місяць;
 урахування трудового стажу і рівня заробітної плати при обрахуванні пенсій
громадян.
Збільшення розмірів адресної допомоги з місцевих бюджетів найбіднішим
верствам населення:
 інвалідам;
 пенсіонерам;
 сиротам;
 багатодітним сім'ям;
 самотнім матерям.
49,5 тисяч осіб в області отримали адресну допомогу, але цього замало.
Припинення подальшого закриття на селі:
 загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів;
 лікувальних закладів і лазень;
 клубів і бібліотек та збільшення їх кількості. У кожному другому селі країни не
існує шкіл, лише третина — має дошкільні заклади.
Збільшення бюджетних витрат на медичне обслуговування сільського
населення, адже рівень смертності в селах Луганської області у 1,5 рази вище, ніж
в містах. Оснащення районних лікарень та фельдшерсько$акушерських пунктів
медичним обладнанням та ліками.
Поліпшення демографічної ситуації у селах. Припинення скорочення
сільського населення, яке за останні 10 років по країні скоротилось на 1 мільйон
громадян:
 поступове введення навчання школярів комп'ютерної грамотності;
 цільове, безкоштовне навчання випускників сільських шкіл у вищих учбових
закладах та забезпечення їх роботою та житлом у сільській місцевості;
 збільшення обсягів фінансування регіональної програми для молоді "Власний
дім", згідно з якою в Луганській області надані довгострокові пільгові кредити на
суму 10,7 млн. грн, завдяки чому 852 сім'ї збудували нове житло;
 подальший розвиток добросусідських Українсько$Російських відносин з
прикордонними областями.

Ф

Маю намір у Білокуракинському, Кремінському, Новоайдарському Сватівському,
Старобільському, Троїцькому районах сприяти виділенню фінансування на будівництво
об'єктів соціального призначення на селі — житла, трубопроводів водопостачання та
газифікації.
Я хочу, я можу і я досягну виконання цієї передвиборної програми!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

5

10,05

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2,5

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
доповідь

співдоповідь

0

1

3

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ф
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Франчук Анатолій Романович
Особові дані
Рік народження: 1935
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: радіоінженер$конструктор
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 10, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 27,6%
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Спираючись на професійний, життєвий та депутатський досвід, вважаю:
Ринкова економіка стала реальністю. Треба рішуче йти вперед — формувати нові
економічні стосунки, навчити наших людей думати та працювати по$новому.
Кінцева ціль всіх перетворень — підвищення благополуччя нашого народу, всіх йо$
го верств.
Мудрість та зваженість законів Верховної Ради України визначається якісним скла$
дом депутатського корпусу.
За термін роботи в парламенті України третього скликання мною внесено один
проект Закону та пропозиції до 103 законопроектів, з яких: 44 розглянуто и прий$
нято, а 59 — знаходяться на розгляді.
Тези програми:
Основні питання економічної реформи — податки та земля.
Необхідно прийняти Податковий кодекс, який буде передбачувати зниження по$
датків та спрощення процедури їх стягнення.

Ф

У рамках прийнятого Земельного кодексу завершити видачу селянам державних
актів на право власності на землю та вирішити питання про надання земельних
паїв кримським татарам в межах діючого законодавства України.
Боляче та важко йде реформування сільського господарства. Ніхто на Україні та
країнах СНД не знайшов швидкого вирішення цих питань.
Загальний стан економіки, фінансової та правової систем, земельного законодав$
ства, недостатні інвестиції гальмують просування сільського господарства впе$
ред, але його реформування вже не зупинити.
Треба постійно допомагати нашим сільгоспвиробникам.
Кримський ринок повинен заповнюватися місцевими, натуральними, якісними
продуктами споживання.
Треба не тільки дружити з Росією, а боротися за російський ринок, перш за все,
сільгосппродукції та курортних послуг, співпрацювати у сфері електроенергетики
та газопостачання.
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В тяжкий для більшості народу період оплотом моральності стає церква. Основні
релігійні конфесії православ’я та ісламу сприяють вирішенню конфліктів.
Треба звернути на якість життя і побут військовослужбовців, повноцінного бойо$
вого навчання, підвищення боєздатності армії та ВМС України, у тому числі і в
Криму.
Надати можливість заробляти активній частині населення та підтримувати непра$
цездатних.
Вирішити питання про розміри державної підтримки багатодітним, молодим та
неповним сім'ям.
Пенсійна реформа повинна забезпечити теперішнім пенсіонерам розмір пенсії не
нижче прожиткового мінімуму, а майбутнім — пристойну старість.
Зберігати безкоштовну медицину поряд з платними послугами.
Підвищити рівень життя репатріантів.
ВИРІШИТИ ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ОКРУГУ:
1. Створення комунальних служб на селі для обслуговування житла, об'єктів водо$
постачання і водовідведення.
2. Завершити газифікацію населених пунктів та селищ за допомогою кримських га$
зопостачальних підприємств за рахунок всіх джерел фінансування.
3. Прийняти програму медичної допомоги селянам завдяки відновлюванню та
будівництву нових ФАПів.
4. Завершити передачу об'єктів соціально$культурної сфери, всіх підприємств та
закладів, які знаходяться на території округу, на балансі сільських Рад, забезпечити їх
достойне фінансування.
5. Вирішити питання про внесення змін та доповнень до Закону України щодо вклю$
чення до переліку територій пріоритетного розвитку Бахчисарайського району.
Впевнений, що запропонована мною програма буде виконана, сприятиме
підвищенню благополуччя людей та зміцненню економічної бази цих районів.
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Виступи

Ф

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити
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Результати роботи народних депутатів України

Франчук Ігор Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1968
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 7, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 40,0%
Комітет: Комітет з питань паливно$енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Головним завданням народного депутата України вважаю рішення проблем меш$
канців округу, захист їх конституційних прав, створення умов, за яких праця отримає
відповідну винагороду.
Практично всі накази виборців під час моєї праці народним депутатом Верховної Ра$
ди України виконані або знаходяться у стадії вирішення під моїм особистим контролем.
Тому маю намір направити всі свої зусилля для подальшого виконання попередніх про$
грамних цілей.
Основні напрямки моєї діяльності у вищому законодавчому органі була і є реалізація
лозунгу "Тепло, світло, впевненість — у кожну оселю".
Тепло у кожному домі. Тільки розвиток енергетичної галузі, газифікація Криму дозво$
лить ліквідувати дефіцит енергоносіїв. Вирішення проблеми енергетичної незалежності
Криму — це шлях до політичної стабільності.
Світло — це постачання електроенергії у кожний дім, безперебійна робота дитячих
садків, шкіл, медичних закладів та санаторно$курортного комплексу.

Ф

Впевненість кожного мешканця кримського півострова у завтрашньому дні може да$
ти тільки стабільність у державі через економічний зріст регіонів.
У разі підтвердження моїх повноважень народного депутата зобов'язуюсь і надалі
підтримувати прийняття тільки тих законодавчих актів, реалізацією яких буде покращу$
ватися рівень життя моїх виборців. Це в першу чергу закони, які направлені на:
рішення енергетичних проблем в Україні та АР Крим;
розвиток законів України про території пріоритетного розвитку;
покращення якості медичного обслуговування через реалізацію Закону України
"Про загальнообов'язкове соціальне державне медичне страхування";
створення правових та економічних умов для розвитку малого та середнього
бізнесу, приватних підприємців.
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Буду намагатися
підвищення дохідної частини місцевих бюджетів, що приведе до реального
зростання доходів громадян, своєчасної виплати заробітної плати, пенсії та
субсидії;
затвердження податкової політики в інтересах городянина, Криму та держави;
збереження Південного берега доступним курортом для всіх та подальший розви$
ток туристичного Криму на принципах європейських стандартів;
всебічний розвиток економіки Автономної Республіки Крим на основі функціону$
вання на півострові територій пріоритетного розвитку з залученням інвестицій;
зміцнення міжнаціонального порозуміння у Криму;
покращення якості медичного обслуговування;
затвердження та упровадження в життя програм підтримки медичних працівників,
вчителів;
рішення екологічних питань;
боротьби із злочинністю та корупцією шляхом жорстоких правових та економічних
закладів;
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни і праці, малозабезпечених сімей,
дітей.
У разі обрання буду тісно співпрацювати з Верховною Радою АР Крим, органами
місцевого самоврядування для вирішення життєвих питань моїх виборців.
Вся моя депутатська діяльність і надалі буде зводитися до того, щоб на законодавчому
рівні висловити, перш за все, саме ваші інтереси. Реалізація представлених програмних
завдань, впевнений, буде важливим фактором поліпшення всіх сторін вашого життя.
Зроблю все від мене залежне, щоб в ваших оселях завжди було тепло та світло,
щоб мої виборці були впевнені у завтрашньому дні, в майбутньому своїх дітей.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи
з місця

1

з трибуни

Законодавчі ініціативи
коефіцієнт
результативності

ініційовано

7,8

0

1

коефіцієнт
результативності

Депутатські запити

Ф

0

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

1

за
особистою
ініціативою

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0
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Результати роботи народних депутатів України

Хара Василь Георгійович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: методист культурно$освітньої роботи
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 16
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

8

28,3

2

5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

8

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

5

1

за
дорученням
фракції

1

Х
Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0
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Хмара Степан Ілліч
Особові дані
Рік народження: 1937
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: лікар$стоматолог
Попереднє місце роботи: пенсіонер
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок
Юлії Тимошенко", порядковий номер у списку 10
Комітет: Комітет з питань Регламенту, депутатської
етики та організації роботи Верховної Ради України
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

14

10

16,2

3

6

Депутатські запити

27

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

10

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

9

за
дорученням
фракції

1

Х

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

1

0

0

2

0

0

1

0

2

1

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Хмельницький Василь Іванович
Особові дані
Рік народження: 1966
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 82, Запорізька обл.
Кількість отриманих голосів: 35,2%
Комітет: Комітет з питань будівництва,
транспорту, житлово$комунального
господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

5,5

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Х
2
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Хомутиннік Віталій Юрійович
Особові дані
Рік народження: 1976
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: фінанси і кредит
Попереднє місце роботи: генеральний
директор підприємства "Спецодяг"
Обраний: в/о № 53, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 58,2%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Головним своїм завданням, як майбутнього депутата Верховної Ради, вважаю захист
інтересів своїх виборців.
Необхідні спільні зусилля депутатів усіх рівнів для того, щоб підняти значущість нашо$
го регіону, підвищити рівень життя людей. У нашому місті багато робиться в цьому на$
прямі – буде зроблено ще більше, якщо на всіх рівнях влади діятимуть однодумці. Тому
я беру участь у виборах у складі Партії регіонів блоку "За єдину Україну".
1. СИЛЬНА ЕКОНОМІКА — ОСНОВА ДОБРОБУТУ
Для стабільного розвитку економіки:
гарантувати стабільність і дієвість законодавства, високу якість законів, які прий$
маються Верховною Радою;
надавати всебічної підтримки вітчизняному товаровиробнику, ефективно працюю$
чим підприємствам усіх форм власності;
прийняти Податковий кодекс, стимулюючий розвиток виробництва, гарантуючий
стабільні і посильні податки;
не допустити закриття шахт, які не виробили свій ресурс, забезпечити розвиток і
технічне переоснащення цих підприємств;
підтримати розвиток малого і середнього підприємництва.
2. ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ
В області соціальної політики:
забезпечити підвищення реальної заробітної плати на основі зростання економіки;
підвищити пенсії і привести їх у відповідність до трудового стажу, кваліфікації, умов
і характеру праці;
розвивати систему соціальної турботи для найбільш вразливих соціальних кате$
горій — інвалідів, ветеранів, багатодітних і неповних сімей;
вважати допомогу дітям$сиротам і дітям$інвалідам, викоренення дитячої безпри$
тульності важливим державним завданням;
привести оплату за житлово$комунальні послуги у відповідність із їхньою якістю і
реальними доходами населення;
прискорити повернення вкладів громадянам.
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3. МОЛОДЬ — МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
У галузі молодіжної політики:
зміцнювати систему дошкільного і шкільного виховання і освіти, бібліотечну систе$
му, сприяти комп'ютерній освіті молоді;
розширювати можливості ініціативи молоді, забезпечити підтримку молодіжним
організаціям;
сприяти працевлаштуванню молоді, створюючи молодіжні центри зайнятості, про$
водячи ярмарки вакансій;
гарантувати молодому спеціалісту право першого робочого місця;
забезпечити реальну державну підтримку розвитку підприємництва серед молоді;
сприяти молодим у вирішенні житлових питань і отриманні освіти через систему
пільгового кредитування.
4. САМООРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДЯН — БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ДЕМОКРАТІЇ
Виключне значення сьогодні має спільна робота громадян за місцем проживання,
спрямована на благоустрій території, налагодження нормального і безпечного життя.
Самоорганізація містить у собі великий потенціал.
Я йду до Верховної Ради для того, щоб на законодавчому рівні забезпечити підтрим$
ку територіальній самоорганізації на місцях, гарантувати органам самоорганізації —
комітетам у мікрорайонах і селищах — реальні можливості захищати й відстоювати інте$
реси людей. Для цього необхідно:
приділити увагу благоустрою крупних житлових масивів;
розробити і реалізувати програму розвитку віддалених селищ.
5. ДУХОВНІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ І ЗДОРОВ'Я
У галузі освіти, культури і охорони здоров'я:
всебічно зміцнювати і розвивати систему освіти і виховання, забезпечити збере$
ження історичних пам'ятників і духовних святинь, підтримувати культурну спад$
коємність;
турбуватися про здоров'я людей, забезпечити за рахунок бюджетних коштів ліку$
вальні заклади необхідними ліками та обладнанням;
провадити активну екологічну політику, оздоровлювати міське середовище;
пропагувати здоровий спосіб життя, розвивати фізкультуру і спорт.
***
Життя змінюється не словами, а справами. Докладу всіх зусиль для
виконання даної програми.

Х

МІЙ ДЕВІЗ: ТРИМАТИ СЛОВО, ПЕРЕКОНУВАТИ ДІЛАМИ!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

5

22,5

8

44,75
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Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

5

І читання
доповідь

співдоповідь

1

3

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

8

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

7

1

6

0

1

0

0

0

5

0

0

0

0
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Царенко Олександр Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1950
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: ректор Сумського
національного аграрного університету
Обраний: в/о № 159, Сумська обл.
Кількість отриманих голосів: 36,1%
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
В Україні склалася надзвичайно складна ситуація як в громадсько$політичній, так і в
соціально$економічній сферах життя. Загострились протиріччя між владою та населен$
ням, яке майже втратило стійку впевненість у завтрашньому дні . Перш за все це відби$
лось на найбільш незахищених верствах населення — молоді та людях похилого віку.
Проте, ще можливо виправити становище, що склалося в Україні. Мій життєвий досвід
людини та керівника, постійне спілкування з працівниками освіти, робітниками та селя$
нами, службовцями та керівниками різних рівнів дає змогу з’ясувати коло проблем, які
найбільш хвилюють наших людей, та визначити шляхи їх вирішення у нашій державі.
В разі обрання мене народним депутатом України я буду неухильно дбати про забез$
печення прав і свобод, гідних умов життя людини, піклуватись про зміцнення гро$
мадської злагоди та процвітання України.
Для цього необхідно:
розробити заходи по оздоровленню всіх сфер економіки з орієнтацією на
вітчизняного виробника та виваженим вкрапленням іноземного капіталу;
запровадити систему продуктивної трудової зайнятості та збільшення кількості ро$
бочих місць;
створити надійні умови для розвитку аграрного сектора економіки та відродження
села через довгострокове державне кредитування й паритет цін;
збільшити частку заробітної плати в загальній структурі виробничих витрат з на$
лежною оцінкою, інтелектуальної праці, зокрема науковців, вчителів, працівників
медицини та культури;

Ц

корінним чином змінити податкову політику для наростання позитивних змін у ви$
робничій сфері та зменшення тіньового капіталу;
в соціальній політиці держави забезпечити дійове впровадження принципу — лю$
дина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою
соціальною цінністю;
розробити і неухильно впроваджувати в життя програму залучення молоді до ак$
тивної участі в суспільному житті держави та забезпечити гарантіями працевлаш$
тування та одержання вищої освіти за рахунок держави;
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прискорити реформування пенсійної системи, яка дозволяла б забезпечити при$
стойне життя пенсіонерів;
здійснити заходи щодо повернення вкладів населення в Ощадбанку і в першу чер$
гу пенсіонерам;
створити умови для втілення програм забезпечення житлом шляхом довгостроко$
вого кредитування;
провести реформу системи правоохоронних органів держави з метою по
дальшого захисту прав і свобод громадян, забезпечення права власності,
громадського порядку та боротьби зі злочинністю, корупцією і тіньовим
бізнесом;
зовнішньоекономічна діяльність держави та інтеграція в світові ринкові відносини
повинні ґрунтуватися на пріоритеті інтересів українського народу і держави.
Вирішення цих та інших життєвих проблем, зокрема, забезпечення безоплатного ме$
дичного обслуговування ветеранів війни і праці, інвалідів, розв`язання екологічних пи$
тань, проблем чорнобильців, створення умов для вільного і широкого розвитку
підприємництва, налагодження тісних економічних та культурних зв`язків із промисло$
вими та сільськогосподарськими підприємствами сусідніх держав і в першу чергу Росії
дасть змогу значно покращити наше життя.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни
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ініційовано
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1

0

0,3

0

0

Депутатські запити
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Царьов Олег Анатолійович
Особові дані
Рік народження: 1970
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$фізик
Попереднє місце роботи: заступник директора ТзОВ ІІ
"Дніпровський комп'ютерний центр"
Обраний: в/о № 40, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,3%
Комітет: Комітет з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Вступаючи в передвиборну боротьбу, зобов'язуюсь бути чесним перед Вами. Хо$
чу низько вклонитися Вам за терпіння і стійкість, за те, що в ці роки нестабільності і зне$
долення Ви зберегли кращі якості: людяність, працелюбність, оптимізм, любов до рідної
землі. Спасибі і за те, що, незважаючи на чималі життєві негаразди, нестачі, часом са$
мого необхідного, Ви вистояли, зберегли тепло сердець і рідної оселі, щирість відно$
шень, зберегли віру, надію і любов. Це саме головне. Це значить, що у всіх нас є шанс.
Для нас настав час замислитися і вирішити: як жити далі? Як перебороти кризу і ли$
хо? Як створити людям умови для нормальної роботи і гідного життя?
Вважаю, що "секрет" цього простий: країні, кожному району, кожному селу
потрібен порядок та чесні, компетентні керівники. Потрібно, щоб працювали чіткі дер$
жавні механізми, а не влада чиновників$проходимців. Необхідна влада закону, щоб
слабкий не страждав від сильного, бідний від багатого, а люди не почували себе ізго$
ями. Настав час зупинити тих, хто знущається над власною країною, її важкою і ге$
роїчною історією, перестати плювати в минуле, а розібратися в теперішньому: чому в
кожному місті і районі, сільгосппідприємстві "буксує" економіка? Як створити додаткові
робочі місця, підвищити заробітну плату і пенсії, рівень соціального захисту людей?

Ц

На своєму практичному досвіді я переконався, що вирішити ці задачі можливо вже
зараз. Складові успіху: поворот держави, в першу чергу податкової системи, в бік ви$
робника, людини$праці, підсилення соціальної спрямованості економіки, турбота про
людей. Необхідна рішуча боротьба з безгосподарністю, порядність у словах і вчинках,
єдність слова і справи, необхідна відповідальність за прийняті рішення і помилки.
Кожне село, кожен сільський трудовий колектив повинен мати чітку програму відро$
дження виробництва та соціальної сфери: будівництва доріг, газифікації, поліпшення
медичного обслуговування та розвитку інших соціальних галузей, зниження рівня без$
робіття, захисту пенсіонерів та дітей. Лише негайними конкретними заходами ми змо$
жемо зупинити падіння села у прірву.
Переконаний, що ситуацію можна і потрібно різко змінити на краще, якщо перестати
сподіватися на заморського "дядю", а краще використовувати власний потенціал, якщо
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перестати красти один в одного, якщо... Але давайте не будемо покладати надію на це
"якщо". Давайте будемо чесно дивитися один одному в очі і діяти. Діяти на благо країни,
на благо кожної людини.
Нехай кожен день буде приносити радість і дорослим, і дітям,
а всім нам — давати силу і гордість за нашу країну, наш народ.
З цією програмою я і йду на вибори, і прошу Вашої високої довіри.
З вдячністю і повагою прийму Ваш вибір.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

4

15,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

2,75

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

4

І читання
доповідь

співдоповідь

1

3

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика
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Цехмістренко Віталій Григорович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$організатор с/г виробництва
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 155, Рівненська обл.
Кількість отриманих голосів: 59,2%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
З ВІРОЮ В НАШУ УКРАЇНУ
Усвідомлюючи відповідальність перед громадою, котра чотири роки тому довірила
мені захищати інтереси виборців у парламенті, я, голосуючи за важливі, доленосні
рішення для України, не торгував своєю совістю й не зловживав Вашою довірою. Тому
знову звертаюся до кожного з Вас із пропозицією оцінити мою нинішню передвиборну
програму і зробити свій вибір. Звичайно, Ви запитаєте мене:
Чому глибшає прірва між владою і народом?
Чому люди відчувають страх, усвідомлюючи нерівність перед законом, страх перед
чиновником, перед завтрашнім днем?
Чому наші люди змушені заробляти на шмат хліба по світах?
Чому такі мізерні пенсії в пенсіонерів і заробітна плата в бюджетників, а вітчизняне
виробництво — в занепаді?
Чому селяни, отримавши у володіння земельні паї, не мають змоги господарювати
самостійно, а, віддаючи їх в оренду, не отримують за це належну оплату?
Так, це не повний перелік запитань, на які є лише одна правдива відповідь: в Україні
збудована жорстка бюрократизована і до того ж корумпована вертикаль виконавчої
влади, яка не зацікавлена в розвитку незалежної підприємницької ініціативи. Зміни
потрібні вже. Хто і як це може зробити?

Ц

Один, навіть найсумлінніший депутат? Ні. Одна, навіть дуже відповідальна парла$
ментська фракція? Ні. Це має бути команда компетентних, відповідальних про$
фесіоналів, здатна змінити систему управління державою і створити такі умови, за яких
влада стане відкритою і служитиме інтересам суспільства та потребам простої людини.
ТАКА КОМАНДА Є.
З КИМ Я ЙДУ НА ВИБОРИ?
Моя нинішня передвиборна програма побудована на головних засадах Програми,
яку пропонує українському народові блок Віктора Ющенка "Наша Україна", до якого маю
честь належати. Ми йдемо на вибори, бо хочемо змінити владу. Наші батьки і діти — усі
мають право на достойне життя, на впевненість у завтрашньому дні, на свободу переко$
нань. Ми будемо відстоювати це право.
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ЗА ЩО Я ПРОПОНУЮ ВАМ ПРОГОЛОСУВАТИ?
Щоб людина в нашій країні почувалася добре, їй треба дати можливість працювати і
реалізовувати себе. Для цього "Наша Україна" пропонує Програму дій "Пора єднання та
розквіту". У ній, зокрема, визначені такі цілі соціально$економічної політики:
Забезпечення повної свободи та активного сприянння з боку держави розвитку
підприємницької ініціативи громадян України.
Формування стабільної бюджетної системи держави.
Запровадження ефективної соціальної політики, що означає вчасну виплату зарп$
лат і пенсій та їх зростання, повернення заощаджень громадянам, допомога тим,
хто хоче здобути освіту і не має для цього відповідних доходів, надання кредитів
малозабезпеченим сім'ям під житлове будівництво.
Створення нових робочих місць з метою зменшення безробіття в Україні та повер$
нення на Батьківщину тисяч заробітчан, які сьогодні батракують по світах.
ЯК НАМ РОЗВИВАТИ ДІАЛОГ: ДЕПУТАТ І ВИБОРЦІ?
Мій парламентський досвід невеликий, тому оцінювати його Ви будете по$різному.
Знаю одне: і перед тими, кому допоміг у скруті, і перед тими, до кого не встиг доїхати з
різних причин, мені не потрібно лукавити, бо у стінах Верховної Ради не мав компромісу
із власною совістю. Про це я розповів у своєму звіті перед виборцями. А нашу співпра$
цю у наступні чотири роки уявляю таким чином:
Створивши в окрузі громадську приймальню народного депутата, забезпечити на$
лежний розгляд усіх звернень від виборців з наступним інформуванням про це
кожного адресата.
Сприяти зміцненню і дієвості органів місцевого самоврядування.
Продовжити сприяння економічному розвитку округу, залучаючи потужних плат$
ників податків до місцевих бюджетів, а також підтримуючи розвиток місцевого ма$
лого і середнього підприємництв.
За рахунок небюджетних коштів сприяти розвитку соціальних програм, спрямова$
них на підтримку багатодітних сімей, дітей$сиріт і напівсиріт тощо.
Надавати посильну допомогу в розвитку спортивних проектів для дітей та юнацтва.
Розвивати благодійницьку та спонсорську діяльність у підтримці освітніх, мис$
тецьких проектів, допомогти відродженню фестивалю "Тарас Бульба".
Сприяти утвердженню духовності і християнської моралі.
Мої наміри — щирі. Я свідомий того, що люди, котрим вигідні тіньова політика
й тіньова економіка, вестимуть проти мене та однодумців нечесну боротьбу, не
гребуючи жодними засобами компрометації. Однак вважав і вважаю, що справу
свою треба робити достойно.
Я буду боротися і розраховую на підтримку всіх чесних людей, котрим
небайдужа доля нашої України.
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Цибенко Петро Степанович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 13
Комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Посада в комітеті: голова комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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57,7

6
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12
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Президента

2

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

3

5

1

за
дорученням
фракції

1
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Цкітішвілі Енвер Омарович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$металург
Попереднє місце роботи: голова правління — генеральний
директор відкритого акціонерного товариства
"Алчевський металургійний комбінат"
Обраний: в/о № 106, Луганська обл.
Кількість отриманих голосів: 40,4%
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Основна задача депутата Верховної Ради України — прийняття законодавчих актів,
спрямованих на вирішення економічних і соціальних проблем, захист інтересів ви$
борців. Мої знання й зусилля будуть зосереджені на підготовці й прийнятті законодав$
чих актів, що забезпечують захист конституційних прав і свобод громадян, укріплення
державності й розвиток місцевого самоврядування, відродження виробництва і на його
основі наповнення ринку товарів та послуг; захист вітчизняного виробника; розвиток
економічних і політичних відносин з іншими державами; посилення боротьби зі зло$
чинністю і корупцією.
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАДАЧ НЕОБХІДНО:
В економічній сфері:
державна підтримка вугільної й металургійної промисловості, виділення коштів на
їх технічне переозброєння;
законодавчо затвердити комплексний підхід до вирішення питань соціально$еко$
номічних та екологічних наслідків реструктуризації вугільної промисловості;
створення умов для розвитку підприємства при збереженні провідної ролі держ$
сектора в базових галузях;
ціни на товари та послуги повинні бути реальними, щоб було вигідно виробляти то$
вари, а працюючий міг би на свою зарплатню забезпечити собі гідний рівень життя;
потрібен економічний союз із Росією та іншими країнами СНД, кордони повинні бу$
ти прозорими, а митниця — цивілізованою;
послаблення податкового тиску і створення податкового законодавства, що зро$
зуміле кожному;
формування бюджету знизу вгору, коли не менше 70 % коштів буде використовува$
тись на соціально$економічний розвиток селищ, міст і регіонів без втручання Мінфіна;
зниження усіх непрямих податків;
ліквідація усіх позабюджетних фондів і платежів, які включаються у собівартість
продукції.
У соціальній сфері:
скорочення безробіття за рахунок відновлення роботи державних підприємств і
розвитку малих і середніх підприємств інших форм власності;
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будь$яка "реструктуризація", "ліквідація", "реорганізація" державних підприємств
повинна відбуватися тільки при попередньому створенні нових робочих місць;
виділення коштів на погашення заборгованості із заробітної платні, тому що люди$
на не повинна принижуватися, вимагаючи чесно зароблене;
забезпечення реальних гарантій пільг ветеранам та інвалідам війни й праці,
ліквідаторам аварії на ЧАЄС, інвалідам, учасникам бойових дій в Афганістані, збе$
реження для них пільгового медичного обслуговування і безкоштовного забезпе$
чення медикаментами;
установлення пенсій не нижче прожиткового мінімуму, їх розміри повинні залежа$
ти від трудового внеску та стажу роботи;
створення умов для укріплення сім'ї, захисту материнства й дитинства.
Збільшення розмірів державної допомоги дітям$сиротам і дітям, що залишились
без опіки батьків;
збереження інтелектуального потенціалу суспільства: наукових працівників, вчи$
телів, лікарів, працівників культури, пріоритетне фінансування народної освіти,
охорони здоров’я, культури;
підтримка фундаментальної та прикладної науки через систему держзамовлень і
бюджетного фінансування наукових досліджень, тому що держава, яка не вкладає
гроші у формування інтелектуальної бази, не має майбутнього;
відміна необґрунтованих депутатських пільг і привілеїв;
скорочення Збройних сил України до відповідності кількості населення й більш
якісне їх оснащення.
У політичній сфері:
оцінка результативності зовнішньої політики — через конкретну економічну відда$
чу для України;
відкритість зовнішньої політики, широке обговорення рішень, що пропонуються.
Використовуючи право народного депутата, готовий внести низку конкретних пропо$
зицій по вирішенню назрілих проблем нашого регіону: м. Алчевська, м. Брянки, Алмаз$
ної й працювати над їх реалізацією.
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Цушко Василь Петрович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 17
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

6

17

79,05

16

119,5

Депутатські запити

11

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

17

0

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

4

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

10

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року

Ц

В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

16

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

16

0

14

2

0

0

0

1

12

1

5

3

3
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Результати роботи народних депутатів України

Чеботарьова Юлія Сергіївна
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): безпартійна
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: заступник директора
відкритого акціонерного товариства
"Запорізький алюмінієвий комбінат"
Обрана: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 40
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Союз"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Ч
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Депутатські запити

0

Челноков Сергій Дмитрович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер електронної техніки
Попереднє місце роботи: генеральний директор — голова
правління закритого акціонерного товариства НВФ
"Феррокерам"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 42
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

1

2,75

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року

Ч

В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Челомбітко Ігор Васильович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$теплоенергетик
Попереднє місце роботи: генеральний директор
товариства з обмеженою відповідальністю "Салюс"
Обраний: в/о № 198, Черкаська обл.
Кількість отриманих голосів:19,6%
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Українське суспільство переживає соціально$економічну кризу: простоює багато
підприємств; мільйони людей не мають засобів для достойного життя, у скруті опини$
лись школи й лікарні, безвідповідальні "експерименти" над селянином привели його до
зубожіння, порушення прав людини стало звичним явищем. Боляче усвідомлювати, що
мої співвітчизники отримують мізерну зарплату і пенсії, що держава не здатна потурбу$
ватися про матір і дитину. Особливо непокоїть становище ветеранів війни та праці, які
віддали всі свої сили й здоров'я суспільству, а зараз змушені існувати на отримані від
держави злиденні копійки.
Час вимагає змін. Необхідно створити систему відповідальної влади, підконтроль$
ної народу, а не окремим особам чи кланам, закони мають забезпечувати пріоритет
прав людини, створювати умови, які б виключали свавілля органів державної влади.
Економічні реформи повинні здійснюватись в інтересах людей. Необхідно прийняти
закони, котрі примусили б державу повернутися обличчям до сільськогосподарських і
промислових підприємств усіх форм власності, розробити таку податкову систему, яка
б не "душила" підприємства, а стимулювала їх розвиток. Міцні підприємства — це ро$
бочі місця, достойна заробітна плата, надходження коштів до державного і місцевих
бюджетів, до пенсійного фонду, а отже, і гарантія того, що зросте фінансування меди$
цини, освіти, культури; пенсіонери будуть отримувати гідну пенсію; держава зможе ви$
явити турботу про своє майбутнє — молодь та дітей.

Ч

Розвиток підприємств із виробництва сільгосппродукції та її переробки значно підви$
щить життєвий рівень на селі та дозволить вирішити цілу низку соціальних проблем ви$
борчого округу, найважливішими з яких я вважаю:
підвищення ролі місцевого самоврядування на основі значного розширення його
фінансових можливостей;
створення умов для нормальної праці, забезпеченого життя і відпочинку;
будівництво та ремонт доріг, газифікацію населених пунктів;
достатнє і регулярне фінансування закладів освіти та охорони здоров'я;
підвищення заробітної плати;
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надання житла;
забезпечення шкіл підручниками, меблями, комп'ютерами; підтримка інтернатів і
дитячих будинків;
збереження системи безкоштовного медичного обслуговування, мережі дільни$
чних лікарень та фельдшерсько$акушерських пунктів;
адресну допомогу найнезахищенішим категоріям населення — пенсіонерам,
дітям$сиротам, багатодітним сім'ям;
створення робочих місць для працездатних інвалідів, осіб, звільнених з лав армії і
флоту, сиріт — випускників шкіл;
забезпечення молоді роботою та гідною заробітною платою;
надання сільській молоді пільг при зарахуванні до вищих навчальних закладів, а
також грантів для оплати навчання;
надання стипендій дітям$сиротам;
розробку програми кредитування молодих сімей для будівництва житла;
відродження і розвиток закладів культури;
охорону та збереження пам'яток історії та культури;
підвищення заробітної плати працівників культури.
Шановні Виборці!
Очолювана мною виробнича фірма "Салюс" вже зробила перші реальні кроки із роз$
витку промисловості і сільського господарства, вирішення соціальних питань. Шляхом
залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів нам вдалося підняти три без$
надійні підприємства, в тому числі — Тальнівський цукровий завод, та створити сотні ро$
бочих місць. Значні кошти перераховані до державного та місцевих бюджетів, а також
до Пенсійного фонду. Сільгосппідприємства Тальнівського району отримали підтримку
технікою, пальним, засобами захисту рослин, коштами. Люди здобули роботу і надію на
краще життя.
Мені добре відомі проблеми суспільства та регіонів. Я знаю шляхи їх вирішен
ня і зроблю все, щоб виправдати Вашу довіру.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

3

Ч
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Результати роботи народних депутатів України

Червоненко Євген Альфредович
Особові дані
Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: гірничий інженер$механік
Попереднє місце роботи: почесний президент концерну "Орлан"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 30
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

0

0,6

2

5,5

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Ч

Всього

ініційовано

1

1

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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Червоній Василь Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий номер у списку 55
Комітет: Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

5

0

1,5

0

0

Депутатські запити

21

Ч
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Результати роботи народних депутатів України

Черновецький Леонід Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: юрист
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 212, м. Київ
Кількість отриманих голосів: 36,7%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Шановні виборці! Дозвольте втретє звернутися до вас за підтримкою. Я йду на вибо$
ри народних депутатів України з програмою, що не є традиційною, оскільки ми з вами
давно знаємо один одного.
Я — людина справи. Моя діяльність почалася в далекому 1992 з конкретної роботи
— благодійних програм, для яких я обрав Дарницю, тому що це — найзнедоленіший
район Києва. У ті часи я навіть і не думав про депутатство, а тільки про допомогу людям.
І лише через 4 роки, у 1996, ви обрали мене народним депутатом, а у 1998 вдруге
довірили мені роботу законодавця.
Дякую Богові за те, що він дав мені можливість творити добро у нашому районі і ма$
ти вашу щиру підтримку.
Свої завдання у новій Верховній Раді вважаю такими:
1. Необхідно забезпечити стабільне поповнення Державного бюджету України, про$
зорого для суспільства. Шлях — розвиток підприємництва та відродження роботи про$
мисловості. Тільки так можна забезпечити виплату пристойних зарплат і пенсій, сти$
пендій, адресну допомогу держави інвалідам, ветеранам війни і праці, постраждалим
від Чорнобильської катастрофи, повернення вкладів в Ощадбанку та компенсацію втрат
від їх знецінення. У цьому напрямку я працював і буду працювати як законодавець.
2. В Україні досить законів, але поки що в суспільстві не існує належного морального
підґрунтя, яке забезпечувало б їх безумовне виконання. Моя діяльність і надалі буде
спрямована на створення моральної основи суспільства і держави на засадах Христи$
янських цінностей.

Ч

3. Наше загальне лихо — хабарники, казнокради, корупціонери. Я боровся і завжди
буду боротися з цим злом. Ще одне лихо — народу України віками втлумачувалось, що
людина для чиновника. Я зроблю все, щоб у нашому суспільстві чиновник був для люди$
ни, а не навпаки. Ми почнемо з Дарниці і викорчуємо бездушність і чиновницьке хамство!
4. За роки роботи у Верховній Раді я жодного разу не скомпрометував себе і ваш
вибір, шановні дарничани, боязливим голосуванням, безпринципною участю в брудних
політичних чварах. Так буду поводитися і надалі.
5. Я багато років допомагаю матеріально конкретним людям, найбіднішим і знедоле$
ним — в усій Україні. І буду робити це завжди!
6. Київ — багате європейське місто. В його бюджеті акумулюються мільярди гривень,
яких немає в інших містах країни. Кожний з вас, хто потребує допомоги, реально міг би
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одержувати з міської скарбниці додатково до 100 грн. щомісяця. Перешкода цьому — безгоспо$
дарність, зловживання, відсутність інтересу чиновника до долі простої людини. Я не Дон Кіхот,
щоб наодинці боротися з цим злом. Тому в цей раз йду на вибори з командою. Я запропоную вам
для обрання в районну і міську Ради моїх однодумців, моральних і сміливих людей, що не прода$
ються. Вони зможуть захистити конституційні права і законні інтереси кожного з вас.
7. Я — за чесний бізнес. Своєю працею і Богом даними здібностями підприємця мені
вдалося створити більше 7 000 робочих місць, на яких працюють сотні дарничан. Я буду
і надалі сприяти створенню робочих місць, в першу чергу — для молоді.
8. Я — за державну програму безкоштовного навчання молоді першій професії.
9. Дарниця має серйозну екологічну проблему з багаторічною історією. Сміттєспалю$
вальний завод — ганебна "виразка" району. Я впевнений, що цей завод збудовано із груби$
ми порушеннями екологічного законодавства, з безліччю зловживань. При наявності коман$
ди на районному і міському рівнях мені, нарешті, вдасться ліквідувати цей "гнійник". Кияни
мають дихати чистим повітрям, а їх діти — рости здоровими громадянами вільної країни!
10. Мене підтримують практично всі партії. Багато з них пропонували мені місце у своїх
виборчих списках. Але я назавжди належу до однієї партії — Партії Дарничан. Тому і втретє
буду йти на вибори самостійно. Я вірю в нашу з вами перемогу. Разом ми — велика сила!
Підтримаєте — не підведу!
З вірою в Бога і любов'ю до Вас!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

16

32,15

22

53

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

за
особистою
ініціативою

16

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

5

0

11

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року

Ч

В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

22

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

22

0

11

8

2

1

0

0

1

6

6

1

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Черняк Володимир Кирилович
Особові дані
Рік народження: 1941
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 47
Комітет: Комітет з питань економічної політики,
управління народним господарством, власності та інвестицій
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

28

30

49,4

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

Ч

30
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за
особистою
ініціативою

26

І читання
доповідь

співдоповідь

0

4

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0
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за
дорученням
фракції

0

Чечель Микола Йосипович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: генеральний директор
товариства з обмеженою відповідальністю "Олчен"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 72
Комітет: Комітет з питань аграрної політики
та земельних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

8

Ч
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Результати роботи народних депутатів України

Чикал Адам Васильович
Особові дані
Рік народження: 1947
Партійність (на момент виборів): політична партія "Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: офіцер
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 191, Хмельницька обл.
Кількість отриманих голосів: 33,6%
Комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Разом до розквіту Хмельниччини
Діяльність депутата — це добиватися законодавчого забезпечення цивілізованих
умов праці земляків.
Однак у реальному житті — це вирішення конкретних проблем виборців: надання
допомоги, пошук ліків, інвалідних колясок, клопотання про своєчасну виплату за$
робітну плату, пенсій, допомога в навчанні, в працевлаштуванні, проблема боргів та
численні питання соціального захисту. Мій досвід роботи у Верховній Раді України,
знання законів України — запорука того, що я максимально буду допомагати моїм
землякам$виборцям.
Турбота про село
Без затвердження земельної реформи та пріоритетного розвитку села не буде ні
держави, ні суспільства. Був причетний до розробки і прийняття Земельного кодексу
України. Свою трудову діяльність розпочав трактористом. Життя села — це мої кровні
турботи.
Турбота про дороги і зв’язок
Життя округу напряму залежить від якості доріг і засобів зв’язку між селами і містом,
між регіонами і державами.
У наших районах сотні кілометрів доріг. На цей час моїми зусиллями зроблено багато
в цьому напрямку, але в подальшому основним "напрямком" моєї депутатської діяль$
ності буде розв’язання проблем доріг і вдосконалення зв’язку.

Ч

Турбота про ветеранів
Проблеми ветеранів були і будуть моїми головними депутатськими обов’язками. Во$
ни будуть вирішуватися як законодавчо, так і практичною допомогою, а це проведення
справедливої пенсійної реформи, практичне вирішення питання інвалідних колясок,
ліків та адресної підтримки ветеранів і всіх знедолених.
Турбота про освіту і духовне відродження регіонів
Своє свідоме життя почав у школі на Хмельниччині, а протягом свого життя не губив
тісних зв'язків із земляками. Особливо це визначилося під час моєї депутатської
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діяльності, протягом якої я постійно бував в школах, дитячих садках, прикладав
максимальні зусилля по переоснащенню шкіл комп'ютерами і сучасним обладнанням.
Пам'ятаю, що духовне відродження земляків є запорукою відродження нації, я буду і в
подальшому прикладати зусилля по відродженню сімей, престижу вчительської праці,
студентської молоді.
Турбота про здоров'я і гідне життя людей
Здоров'я нації — це здоров'я держави, а це значить, що необхідно отримувати
нормальну пенсію і гідну заробітну плату, щоб можна підтримувати порядок в домі, сім'ї,
на вулиці і в державі. Це значить, що кожен має право на висококваліфіковану своєчасну
медичну допомогу. Свою діяльність постійно спрямовував і буду в подальшому
нарощувати зусилля на вирішення питань здорового способу життя, ефективного
відпочинку, будівництва лікарень і розширення мережі медичного обслуговування.
Турбота про розвиток виробництва і торгівля
Я знаю шлях виходу економіки регіону з кризи. Це, насамперед, ефективність
господарювання в містах і селах. Комплексні заходи координації дій місцевих органів
влади, впровадження нових технологій, боротьба за ринки збуту продукції, прокладення
нових торговельних шляхів. Усвідомлюю, що без виробництва не буде ні держави, ні
суспільства. В своїй діяльності буду опиратися на славні трудові традиції людей
старших поколінь, чесних і порядних підприємців.
Будуємо і збудуємо разом самостійну і заможну Україну!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

4

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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Ч

Результати роботи народних депутатів України

Чичканов Сергій Владленович
Особові дані
Рік народження: 1952
Партійність (на момент виборів): Комуністична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік, політолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 28
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

1,75

Депутатські запити

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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правова
політика

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

у співавторстві

за висновком

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Ч
1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Чичков Валерій Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1949
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко",
порядковий номер у списку 23
Комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

0

2,1

0

0

Депутатські запити

1
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Чорновіл Тарас В'ячеславович
Особові дані
Рік народження: 1964
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: незакінчена вища
Спеціальність: фахівець з міжнародного права
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 116, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 65,9%
Комітет: Комітет з питань державного будівництва
та місцевого самоврядування
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Україна — наша держава, і від нас залежить, якою вона буде завтра. Перші десять
років незалежності не стали епохою економічного процвітання і суспільного зростання
виключно через те, що досі не відбулося заміни колишньої партійної номенклатури у
владних органах і зміни взаємовідносин між владою і суспільством. Уся система дер$
жавного управління побудована на принципах, коли влада не служить народу, а стоїть
над ним. Громадяни України так і не стали господарями своєї держави і надалі залиша$
ються заручниками діючої влади.
Час рішучих змін настав! Бог дарував нам українську державу, але більше не дарува$
тиме нам часу на роздуми й хитання.
Іду до Верховної Ради України і прошу підтримки та довіри своїх виборців не для про$
ведення амбітних та ризикованих законодавчих експериментів, а для продовження за$
початкованої двома півторарічними термінами праці: півтора року діяльності уряду
Віктора Ющенка і півтора року власної праці у Верховній Раді. Іду як член команди ре$
форматорів з блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" для втілення моральних та ор$
ганізаційних засад відкритої влади, що склали основу Урядової програми "Реформи
заради добробуту" і як політик, який домагатиметься єднання у Верховній Раді всіх де$
мократичних і неолігархічних сил.
Україні — нову, повернену обличчям до Людини владу
Як член Комітету з питань місцевого самоврядування продовжу працю над
розробкою і втіленням законопроектів із:

Ч

Глибинної адміністративної реформи із максимальною децентралізацією владних і
фінансових функцій.
Заміни системи обласних і районних адміністрацій, як рудиментів райкомівсько$
обкомівського минулого на виконавчі структури всенароднообраних органів
місцевого самоврядування.
Заміни централізованої схеми формування державного і місцевих бюджетів на
збалансовану схему фінансової самодостатності регіонів та органів місцевого
самоврядування.
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Законодавчого закріплення і впровадження системи муніципальних позик і
облігацій як основного джерела залучення внутрішніх і зовнішніх ресурсів для роз$
витку міст і регіонів.
Надання населенню важелів прямого впливу на владу, включно з механізмом
відкликання будь$якої посадової особи.
Економіка не для кланів, а для народу
Українська економіка має працювати на благо свого народу, а не на інтереси зло$
чинних кланів та іноземних держав.
Зобов'язуюся й надалі протистояти проходженню грабіжницьких законів,
спрямованих на:
фінансову підтримку окремих вузьких галузей виробництва за рахунок
пенсіонерів, вчителів, лікарів, працівників культури;
надання пільг з оподаткування за рахунок пільг для малоімущих;
фінансування з державного бюджету фондів і програм, не пов'язаних із реальними
соціальними та культурними програмами.
Всіма законними методами боротимуся проти державного та податкового рекету.
Відстоюватиму поступовий перехід від принизливої і неефективної системи пільг до
цільової адресної допомоги потребуючим.
Україні — державницьку політику
Домагатимуся видатків на освіту, науку, медицину, культуру, які мають стати базо$
вими при формуванні бюджетної політики.
Пропонуватиму створити гарантії всебічного розвитку української культури, а та$
кож забезпечення умов розвитку національних меншин.
Обстоюватиму права репресованих і борців за волю України.
Відстоюватиму виважену молодіжну політику як інвестицію в майбутнє держави.
Львову — гідність духовної столиці України
Наполягатиму на наданні місту Львову статусу республіканського підпорядкування.
Сприятиму інвестиційному кліматові для розвитку перспективних галузей.
Наполягатиму на розвитку туризму, науки, культури й наукомістких підприємств у
місті Львові.
Державна політика стане моральною тоді,
коли буде підзвітна Громадянинові!
Ми не підвели вас у тяжкі часи випробувань!
Ми йдемо у владу, щоб зробити її чесною та відповідальною
перед Людиною! Разом — ми переможемо!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

17

3

10,85

1

3,5

Депутатські запити

2

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 767

Результати роботи народних депутатів України

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

3

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

2

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Ч
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Чорноволенко Олександр Віленович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Народний Рух України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст, математик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 35
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

32

1

10,6

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

12

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

за
особистою
ініціативою

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

Ч
1

1

0
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Чубаров Рефат Абдурахманович
Особові дані
Рік народження: 1957
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: історик$архівіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 61
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

8

6

20,4

1

1,5

Депутатські запити

2

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

3

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року

Ч

В тому числі законопроектів:

770

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0
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Шандра Володимир Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: атомні електростанції та установки
Попереднє місце роботи: голова правління відкритого
акціонерного товариства "Славутський руберойдовий завод"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 39
Комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

4,5

Депутатські запити

5

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

0

0

0

0

підписано
Президентом

прийнято у
І читанні

1

прийнято у
ІІ читанні

негативний

0

зауваження

0

за станом розгляду

позитивний

1

інше

0

за висновком
гуманітарна
політика

1

соціальна
політика

0

галузевий
розвиток

0

економічна
політика

правова
політика

2

за спрямуванням

у співавторстві

2

одноосібно

Всього

ініційовано

0
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Шаров Ігор Федорович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): політична партія
"Трудова Україна"
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель історії, економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 20
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

1

0

0,3

ініційовано

коефіцієнт
результативності

7

23,5

Депутатські запити

5

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

772

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

7

за висновком

у співавторстві

Ш

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

7

1

4

0

2

0

0

1

2

0

1

0

0
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Шведенко Микола Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: організатор с/г виробництва
Попереднє місце роботи: голова департаменту
Державного комітету рибного господарства України
Обраний: в/о № 138, Одеська обл.
Кількість отриманих голосів: 19,4%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Шановні виборці!
За роки незалежності Україна утвердилась як суверенна держава та надійний
міжнародний партнер.
Завдяки наполегливій праці наших співвітчизників додається довготривалий
економічний спад та криза, країна досягає впевненого економічного зростання та
політичної стабільності.
Все це добре, але прискорення позитивних змін неможливе без чіткої перспективи на
майбутнє, без багатої і сильної держави, до чого кожен з нас прагне.
Майже 10 років я очолюю одне з міністерств України, зараз це департамент.
Обирався народним депутатом України. Тому як господарник і як політик добре знаю і
розумію, що для парламентської діяльності на сучасному етапі потрібні люди, які
зможуть по$державному вирішувати політичні і економічні проблеми, які і сповідують
ідеологію гуманізму, соціального миру, захисту прав і свобод кожного громадянина.
Тому, якщо ви мені довірите і оберете народним депутатом України, я, перш за все,
буду намагатися удосконалювати державну політику в усіх її сферах та наповнювати її
конкретним змістом, як основу національного розвитку України. Бо головна наша мета $
це побудова економічно сильної та багатої держави, яка б забезпечила гідне життя
кожного громадянина України.
Я ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:
В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ:
збереження громадської та міжнаціональної стабільності у суспільстві і єдності всіх
верств населення;
забезпечення дієвості та підзвітності влади;
піднесення авторитету нашої держави у світ, зміцнення її суверенітету, цілісності та
недоторканності її території.
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В СОЦІАЛЬНО8ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ:
розвиток високотехнологічного сектора економіки;
державна підтримка реформованих, фермерських, сімейних, малих та середніх
сільськогосподарських підприємств, захист вітчизняного виробника як шлях до
відродження України – нашої житниці;
зниження податкового тиску;
забезпечення умов для масштабного росту малого та середнього підприємництва;
стимулювання розвитку внутрішнього ринку;
введення пенсійного і медичного страхування як гаранта подолання фінансової
кризи у медицині та сфері соціального забезпечення;
боротьба з бідністю, створення нових робочих місць, підвищення реальних доходів
населення, пріоритетність інвестування у соціальну сферу;
проведення активної молодіжної політики, підтримка сім'ї, материнства
дитинства;

і

соціальний захист пенсіонерів, хворих, дітей.
В РЕГІОНАЛЬНІЙ СФЕРІ:
пріоритетний розвиток промислової та ринкової інфраструктури в регіоні;
впровадження нової системи міжбюджетних відносин (не менш 40% податків
повинно залишатись у регіоні);
перетворення чудового бессарабського краю в рекреаційний туристичний центр
півдня України;
вирішення довгострокової проблеми газифікації міста Білгород$Дністровського,
Білгород $ Дністровського, Саратського та Татарбунарського районів;
виділення інвестицій для капітального ремонту доріг та значного покращення во$
дозабезпечення населених пунктів округу, забезпечення людей теплом.
Якщо мене оберуть народним депутатом України, докладу максимум зусиль у
вирішенні всіх злободенних питань виборчого округу, мешканців міста Білгород$
Дністровського, Білгород$Дністровського, Саратського, Татарбунарського районів.
ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
Моя виборча програма 0 це моє особисте прагнення допомогти вам,
бо кожен із нас гідний кращого життя. Заради цього я йду до парламенту.
Підтримайте мене!
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з місця
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0

0

0

0
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Шевченко Олександр Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1961
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: економіст$організатор с/г виробництва
Попереднє місце роботи: заступник голови
Дніпропетровської облдержадміністрації
Обраний: в/о № 39, Дніпропетровська обл.
Кількість отриманих голосів: 42,5%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Я — за політику конкретних справ, спрямованих на стабільність та добробут. Про$
грамною основою національного розвитку вважаю "Платформу Українського Прогресу",
запропоновану блоком "За Єдину Україну". Професіонали$прагматики здатні забезпе$
чити економічне зростання і суспільну єдність в Україні.
Стратегічний напрямок дій всіх органів державної влади — інтереси людини. Робота
за здібностями й обдаруваннями, гідна та справедлива винагорода за працю, право і
можливість вільного життєвого вибору — такі найважливіші соціальні умови необхідно
гарантувати кожному. Постійна увага держави — старим та малим, інвалідам, сиротам,
одиноким, хворим. Надійний соціальний захист — це, насамперед, підвищення за$
робітної плати і пенсій до нормального прожиткового рівня, відновлення законних пільг
потерпілим у минулому чи сьогодні, здійснення поетапної компенсації знецінених
вкладів громадян, адресна допомога всім, хто її потребує.
Як юрист вважаю невідкладним завданням формування правової держави,
відповідальної перед своїми громадянами, здатної захистити їх життя і безпеку, неза$
лежність від будь$якого свавілля та тероризму.
Бачу численні невідповідності деяких статей Конституції України та законів, знаю, як
усунути їх, утвердити верховенство права.
Все моє життя пов'язане з селом, і я добре розумію проблеми аграріїв, сільських вчи$
телів, медиків. Впевнений: власник землі не повинен бути безробітним і бідним. Але
сільським трудівникам необхідна сучасна техніка, справедлива цінова політика, мож$
ливість залучення інвестицій. Вважаю необхідним подальше реформування агропро$
мислового комплексу, диверсифікацію сільськогосподарського виробництва. Законот$
ворче удосконалення Земельного кодексу сприятиме розбудові аграрного ринку, роз$
витку новостворених агроформувань, фермерських та особистих підсобних госпо$
дарств. Наполягатиму на прийнятті законодавчих актів щодо мінімального оподаткуван$
ня сільгосптоваровиробників та зростання плати за оренду земельних паїв.
Дбатиму, щоб в суспільстві відновилася довіра народу до обраної ним влади. Вико$
нання наказів виборців — обов'язок депутата. Домагатимуся, щоб у найвіддаленіші ку$
точки округу прийшли газ і вода, пролягли зручні дороги, щоб якісним став побут,
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відроджувалася культура, вирішувались інші нагальні проблеми села. Усунення
нерівності стандартів культурного, соціального та комунального розвитку центру і
регіонів, гармонізація їх інтересів відкривають перед Україною нову перспективу: за$
можна людина — сильний регіон — міцна держава.
Підвищенню ефективності економіки сприятиме розвиток підприємництва, підтрим$
ка та захист вітчизняного товаровиробника. Докладу всіх зусиль для впровадження
відповідної державної політики щодо стимулювання розвитку економіки України як на
макрорівні, так і безпосередньо в окрузі, стабілізації роботи, зокрема Синель$
никівського ресорного, Славгородського арматурного, Першотравенського ремонтно$
механічного заводів, підприємств легкої промисловості, залізниці, будівництва, транс$
порту, зв'язку.
Відстоюватиму потребу нарощування видобутку вугілля у шахтах Західного Донба$
су, створення сприятливих умов для їх діяльності. Застосую накопичений досвід для
впровадження цивілізованої податкової та грошової політики, отримання доступних
кредитів.
Вважаю за необхідне розробити в кожному регіоні округу та реалізувати програми
створення мережі приватних підприємств по виробництву товарів народного споживан$
ня, переробці сільгосппродукції — це дозволить працевлаштувати понад п'ять тисяч
безробітних.
Кожен з нас живе заради своїх дітей, онуків та правнуків. Державі вкрай потрібна про$
грама запобігання руйнуванню сім'ї, безпритульності дітей. Наполягатиму на збільшенні
допомоги багатодітним сім'ям і одиноким матерям. Молоді ми повинні гарантувати пра$
во на навчання, професійну підготовку і робоче місце. Молодим сім'ям — пільгові кре$
дити на придбання житла.
Постійну увагу і підтримку жінці – берегині сім'ї – я, чоловік і батько трьох доньок, вва$
жаю своїм святим обов'язком. І обов'язком держави. Як і гарантоване медичне забезпе$
чення, утвердження здорового способу життя, фізичний та духовний розвиток кожного.
Змінити життя на краще ми зможемо лише всі разом.
"За Єдину Україну" — сила, яка єднає і перемагає!
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

2

4

ініційовано

коефіцієнт
результативності

4

11,25
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

2

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

1

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

2

2

0

1

3

0

0

0

2

1

0

0

0

0
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Шевчук Сергій Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1955
Партійність (на момент виборів): Народно$демократична партія
Освіта: вища
Спеціальність: лікар, менеджер
Попереднє місце роботи: Державний секретар Міністерства
охорони здоров'я України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!",
порядковий номер у списку 27
Комітет: Комітет з питань Європейської інтеграції
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція НДП та ПППУ

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "За Єдину Україну!"
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

17

6

27,1

2

5,5
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

6

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

1

1

за
дорученням
фракції

2

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:
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економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього
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0

2

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0
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Шепетін Володимир Леонідович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Спеціальність: економіст, інженер$електрик
Попереднє місце роботи: заступник голови Харківської
обласної державної адміністрації
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України
(об'єднана), порядковий номер у списку 9
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної).
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

1

1

4,05

1

4

Депутатські запити
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В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

1

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний
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Результати роботи народних депутатів України

Шершун Микола Харитонович
Особові дані
Рік народження: 1951
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер лісового господарства
Попереднє місце роботи: генеральний директор Рівненського
державного лісогосподарського об'єднання "Рівнеліс"
Обраний: в/о № 157, Рівненська обл.
Кількість отриманих голосів: 31,5%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Для розвитку України потрібна система сильної державної влади, чітка співпраця її
гілок, громадянський мир, порозуміння між різними політичними силами.
Народ України повинен обрати депутатами людей, які уміють робити конкретну спра$
ву, знають економіку, не визнають пустослів'я, людей толерантних та розважливих. Са$
ме такий парламент зумів би швидко підготувати й прийняти дієве законодавство.
Переконаний, що на основі сучасних технологій, реальних інвесторів, системи пільго$
вого кредитування необхідно підтримати і захистити вітчизняного товаровиробника. За$
конодавство повинно передбачити кримінальну відповідальність за лобіювання право$
вих актів, які суперечать інтересам держави. Це дасть можливість створювати нові ро$
бочі місця з гарантованою, достойною оплатою праці. Нашим людям не потрібно їздити
на заробітки за кордон. Ми можемо заробляти гроші в Україні.
Важливою проблемою є боротьба зі злочинністю. Ми не повинні боятись вийти ввечері
на вулицю, ми не хочемо хвилюватись за своїх дітей, коли вони повертаються зі школи.
Потрібно докорінно змінити ставлення держави до села, запровадити вигідне креди$
тування, допомогти у господарюванні власникам паїв. В село має прийти переробка
сільгосппродукції, цінова політика повинна формуватися з участю виробника.
Соціальні і побутові умови села потрібно максимально наблизити до міських. Слід га$
рантувати довгострокові безпроцентні кредити для будівництва житла, розвиток мережі
газопостачання. На основі новітніх технологій освоювати місцеві енергетичні ресурси.
Медичне обслуговування на селі вимагає нових підходів, і починати варто з облад$
нання в кожному селі амбулаторії з денним стаціонаром.

Ш

Неможливо вирішити економічні питання без підтримки малого та середнього бізне$
су. Час ламати споживацькі тенденції з боку держави й не обкладати податками протя$
гом трьох років новостворені середні й малі підприємства$виробники.
Праця вчителів, медиків, працівників культури повинна бути престижною з оплатою,
прирівняною до оплати праці державного службовця. Гарантувати кожній людині заслуже$
ну пенсію, що забезпечувала б достойне життя. Вважаю необхідним якнайшвидше повер$
нути трудові заощадження населенню. Турбота про старість — це мораль суспільства.
Я за диференційоване безплатне медичне обслуговування з поетапним переходом
до страхової медицини.
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Окреме слово відводжу молоді — обов'язкова середня освіта, рівні можливості для
здобуття безплатної вищої та середньої спеціальної освіти, державна підтримка обда$
рованих дітей. Ми повинні плекати еліту нашої нації.
Одним з першочергових питань для поліпшення рівня життя наших громадян має бу$
ти абсолютне виконання законодавства щодо соціального захисту населення, яке по$
страждало внаслідок Чорнобильської аварії, ліквідацію заборгованості держави з усіх
видів платежів.
В екології не може бути свого і чужого. Наші люди повинні пити чисту воду і дихати чи$
стим повітрям. Вирішення питань довкілля вбачаю у створенні відповідного законодав$
ства і системи виховання.
Якщо мене оберуть народним депутатом України, свою діяльність спрямовуватиму на
вирішення проблем як загальнодержавного, так і регіонального рівня шляхом участі у
законотворчій діяльності у Верховній Раді та особистого розв'язання конкретних проб$
лем на місцях.
Я вважаю, що тільки той може зробити добру справу, хто пишається тим, що він син
української землі, гордо може заявити: Я є українець!
Давайте разом, дорогі земляки, творити майбутнє України!
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Результати роботи народних депутатів України

Шибко Віталій Якович
Особові дані
Рік народження: 1948
Партійність (на момент виборів): Соціалістична партія України
Освіта: вища
Спеціальність: викладач історії та суспільствознавства
Попереднє місце роботи: помічник$консультант
народного депутата України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціалістична партія України, порядковий номер у списку 7
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціалістичної партії України

Передвиборча програма
Див. Програму Соціалістичної партії України
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Ширко Юрій Володимирович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: перший заступник начальника
Державного управління екології та природних
ресурсів у Рівненській області
Обраний: в/о № 153, Рівненська обл.
Кількість отриманих голосів: 30,7%
Комітет: Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Змінити життя на краще одна людина не в змозі яка б розумна, чесна і компетентна
вона не була. Для змін на краще потрібна робота команди однодумців, які мають про$
граму дій, знають, що робити, нічим себе не скомпрометували і користуються довірою
народу.
Моя виборча програма — це програма виборчого блоку "Блок Віктора Ющенка "На$
ша Україна", основними напрямками якої є:
закріплення позитивних успіхів, досягнутих Урядом Віктора Ющенка;
реально змінити систему управління своєю державою: влада повинна бути відкри$
тою та служити інструментом втілення суспільних інтересів;
забезпечити вироблення механізмів співпраці з усіма політичними силами, що
поділяють демократичні цінності і вірять у майбутнє України;
добробут кожного українця для нас є запорукою процвітання держави;
побудова цивілізованого суспільства, в якому влада служитиме своєму народові та
буде політичним механізмом узгодження і реалізації його інтересів;
розбудова ефективної економіки заради добробуту кожної людини;
ефективний соціальний захист населення;
створення умов для залучення молоді до розв'язання актуальних суспільних проб$
лем на загальнодержавному та місцевому рівнях.
Зроблю все, щоб платники податків знали, куди йдуть їхні гроші, відстоюватиму інте$
реси міста, сприятиму розвитку вітчизняного виробництва та створенню нових робочих
місць, боротимусь з порушниками закону, розкрадачами і марнотратниками бюджету.
Добиватимусь виконання екологічних програм, до розробок яких і я доклав зусиль, і
розумію важливість підтримання екологічного балансу шляхом створення заповідних
територій, подачі в населені пункти чистої артезіанської води, збереження лісів,
підвищення якості очистки стічних вод, що зробить наші ріки чистішими.
Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 783
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Результати роботи народних депутатів України
Для того щоб жити і працювати, необхідне безпечне довкілля, тому добивати
мусь, щоб платежі за використання природних ресурсів направлялись виключно
на екологічні цілі.
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Депутатські запити
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Шкіль Андрій Васильович
Особові дані
Рік народження: 1963
Партійність (на момент виборів): Українська Національна Асамблея
Освіта: вища
Спеціальність: журналіст
Попереднє місце роботи: президент Регіонального
громадського фонду Донцова
Обраний: в/о № 121, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 25,6%
Комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: голова підкомітету
Фракція: фракція Блоку Юлії Тимошенко

Передвиборча програма
Послання до краян ізза ґрат.
Своїх поглядів я не змінював, незалежно від місця свого перебування, — на волі чи у
тюрмі. У нашому з вами житті я прагнув швидких та якісних змін. На жаль, вони не ста$
лись. Але потреба в них не перевелась, натомість вона зростає з дня на день. Тому жит$
тя змушує мене відстоювати свої погляди тепер уже заочно — із$за ґрат Лук’янівського
СІЗО. Свої слова я змушений передавати вустами своїх побратимів. Це люди, які не зра$
дять, їм я щиро довіряю і у їх чесності свято переконаний. Повірте їм і Ви.
Наша основна мета.
Світ стоїть на порозі глобальних змін, які призведуть до створення розвиненої
людської цивілізації. Українська нація повинна першою здійснити перехід до цивілізації
вищого рівня. Наше призначення — бути носієм високої духовності, передового мис$
лення і способу життя, стати планетарним духовним центром.
Духовне життя.
В Україні існує гострий конфлікт між прагненням покращити рівень свого життя та нех$
туванням духовністю. Для розв’язання цього конфлікту я буду змагати до таких кроків.
1. При ухваленні законів буду керуватись, насамперед, нормами християнської мо$
ралі та українською правничою традицією.
2. Відновлення історичної справедливості. Визнання ОУН$УПА воюючою стороною у
Другій світовій війні. Реабілітація УГКЦ.
3. Підписання між традиційними українськими церквами та державою договору (кон$
кордату). Церква повинна частково фінансуватись з державного бюджету. У середніх
школах необхідно запровадити уроки релігійного виховання.
4. Захист української мови на законодавчому рівні. Державна підтримка україномо$
вного книговидання та періодики.
5. Захист телеефіру від програм та фільмів, які пропагують бездуховність, насильст$
во та розпусту. ЗМІ не можуть бути лише бізнесом. Основна маса теле$ та радіоканалів
повинні контролюватись загальнонаціональними громадськими та церковними радами.
Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 785
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Політичне життя
Набув гостроти конфлікт: злиття влади і капіталу з утворенням антинародного конг$
ломерату. Утримуючи у своїх руках ЗМІ, фінанси та адміністративний ресурс, влада за$
довольняє лише власні інтереси, які суперечать інтересам суспільства. Через це ми з
вами не можемо впливати на якість свого життя. Ситуацію необхідно змінювати до$
корінно. Тому необхідно зробити такі кроки.
1. Законодавчо закріпити механізми громадського контролю над владою. Одним з
них є визнання за парламентською опозицією статусу контролюючої інституції.
2. Забезпечити реальний розвиток місцевого самоврядування. Сільські, селищні,
міські ради та голови повинні бути захищені від сваволі губернаторів та міністрів.
Ресурси зі столиці та великих міст повинні спрямовуватись у райони.
Економічне життя
Наше з вами злиденне життя безпомилково вказує на необхідність докорінних змін у
економіці. Для подолання злиднів необхідна лише політична воля влади. Першочергові
кроки у цій сфері такі.
1. Реформа податкової системи. Скасування прогресивної шкали оподаткування.
Відміна ПДВ та податку на прибуток. Натомість ввести податок із реалізації за
ставкою 5$8%.
2. Легалізація національного капіталу, створення протекціоністських умов на етапі
його встановлення.
3. Подолання державного рекету, заборона податкових перевірок частіше, ніж раз на
три роки.
4. Для малого бізнесу гарантується державне інвестування стартового капіталу,
навіть з елементом ризику.
5. Довгострокове гарантоване державою інвестування аграрного виробництва та
дотування сільськогосподарських підприємств.
Соціальна сфера
Зубожіння українського народу є ганьбою для держави. Тому першочергові кроки
повинні бути такі.
1. Надання воякам УПА та інших військових формувань Другої світової війни,
політичним в’язням та депортованим особливого соціального статусу.
2. Відшкодування моральних та матеріальних збитків репресованим сім’ям та
родинам з Надсяння, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя.
3. Повернення знецінених та вкрадених заощаджень протягом 4 років.
4. Підвищення пенсій.
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5. Відновлення довгострокового пільгового кредитування населення. Кожна молода
сім’я буде таким чином забезпечена житлом, повноцінним харчуванням, транспортом
та предметами повсякденного вжитку.
Моя програма написана під мерехтіння кволої жарівки у смердючій камері
СІЗО. Сидячи тут, я таки вірю у наше з вами людське щастя.
Я вірю у вільну і незалежну, багату та заможну Україну.
Слава Україні!
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

82

70

120

7

18,25

Депутатські запити

18

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

70

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

15

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

1

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

7

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

4

3

3

2

2

0

0

0

0

5

2

0

0

0

Ш

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 787

Результати роботи народних депутатів України

Шкіря Ігор Миколайович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: юрист, гірничий технік$електромеханік
Попереднє місце роботи: голова ради директорів,
президент ВО "Іліташ"
Обраний: в/о № 57, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 45,9%
Комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту,
житлово$комунального господарства і зв'язку
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Будучи обраним у народні депутати — усі свої знання, волю та енергію віддам турботі
про укріплення держави та добробуту українського народу. Виконуючи свої обов’язки, я
буду виходити з того, що:
Людина має право:
На життя, честь та гідність.
На роботу, на гідний рівень життя для себе та своєї родини.
На освіту.
На соціальну захищеність та забезпечену старість.
Держава зобов’язана гарантувати:
недоторканність життя та здоров’я людини, захист його честі та гідності від будь$
яких нападків;
трудову зайнятість згідно з освітою, кваліфікацією, віком та здоров’ям, обов ’язкового
та своєчасного винагородження за роботу, мінімальний розмір заробітної платні не
нижче вартості споживчого кошика;
доступність та безкоштовність дошкільної, середньої, професійно$технічної та
вищої освіти;
право на гідні пенсії, соціальні виплати та допомоги у розмірі, не нижче рівня
прожиткового мінімуму.
1. Держава — для людини, а не людина для держави!
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Громадяни правової держави повинні отримати реальний механізм відшкодування
морального та матеріального збитку з посадових осіб, які своїми рішеннями, діями або
бездіяльністю порушили їх конституційні права.
2. Залог добробуту громадян — раціональна економіка!
Підвищення добробуту кожного громадянина України на підставі заходів, спрямованих
на відстоювання економічних інтересів людини по принципу "Заробив — отримай!".
Соціальну гарантію у галузі праці всіх працюючих, незалежно від форм власності,
національності, віку, освіти, які повинні бути реалізовані через конституційне та законо$
давче гарантування рівних прав людини на роботу.
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Держава повинна надати свободу розвитку підприємствам усіх видів виробничої
діяльності незалежно від їх юридичного статусу та форм власності, зняти усі перепони
на їх шляху, і, насамперед, великі податки.
Податки повинні:
Стимулювати, а не стримувати розвиток виробництва та підприємницької
діяльності.
Притягувати, а не відштовхувати вітчизняних та іноземних інвесторів.
3. Відродимо індустріальний край!
Підйом та розвиток економіки України неможливі без відродження економіки Донба$
су. Необхідно зберігати промисловий та кадровий потенціал ведучої галузі краю —
вугільної промисловості.
Реформування галузі повинно приводити не до закриття шахт, а до їх оновлення і мо$
дернізації, обладнання новітніми гірничошахтними механізмами та прогресивними техно$
логіями, які забезпечать зростання видобутку вугілля, поліпшення умов та безпеки праці.
4. Повернемо землю господарю!
Забезпечити державну підтримку та пріоритетну увагу відродженню села на підставі
введення новітніх науково$технічних досягнень в вітчизняне агровиробництво з перехо$
дом на новітні технології збереження та підвищення плодючості ґрунтів, раціонального
використання земель.
Можливість отримання пільгових кредитів на розвиток особистого хазяйства.
Продукція українського селянина повинна стати основою продовольчого забезпе$
чення держави.
Податки для сільського виробника мають бути мінімальними, ціни на продукцію села
мають відповідати їх реальній вартості.
5. Підтримку та захист — усім знедоленим!
Необхідно забезпечити соціальний захист знедолених та найбільш уразливих
соціальних слоїв — пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та сиріт.
Найбільш важливо відмовитися від нескінченних державних пільг та перейти до ад$
ресних виплат та компенсацій. Охорона здоров’я повинна стати пріоритетною статтею
бюджетного фінансування, безкоштовне медичне обслуговування — загальнодоступ$
ним та якісним.
6. Молоді — гарантований старт в самостійне життя!
Держава зобов’язана створити умови для самоствердження кожної молодої людини,
дати їй можливість отримати безкоштовну освіту та кваліфікацію, працювати та заробляти.
Створити систему пільгових соціальних кредитів молодим сім’ям для придбання жит$
ла, машин та інших необхідних товарів.
7. Екологія
Впроваджувати в життя державні програми, спрямовані на екологічно безпечне
функціонування економіки, відмовлення від виробництва, використання та зберігання
ядерної зброї, радіоактивних матеріалів атомної енергетики, впровадження енерго та
ресурсозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії.
Сприяти створенню нових технологій, які забезпечать збереження балансу у природі.
Допомогти мешканцям Донбасу отримати статус екологічно небезпечного регіону
України.
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Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

2

5,25

Депутатські запити

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

0

2

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Шкляр Володимир Борисович
Особові дані
Рік народження: 1960
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: директор Кримської державної
дослідної станції Української академії аграрних наук
Обраний: в/о № 8, АР Крим
Кількість отриманих голосів: 24,9%
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: заступник голови комітету
Фракція: група "Центр"

Передвиборча програма
Мені не байдужі доля села, доля всієї України. Моя передвиборна платформа
співзвучна з програмою Аграрної партії, яка братиме участь у виборах до Верховної Ра$
ди в рамках блоку "За єдину Україну".
Для зміцнення аграрного сектора економіки потрібно:
змінити не тільки спосіб виробництва та перебудувати психологію людей, а й вий$
ти зі складної економічної ситуації, провести необхідні економічні реформи демо$
кратичним, правовим шляхом;
відродити господаря — власника землі, інших засобів виробництва і результатів
своєї праці, тому що суспільство до цього часу не запропонувало нічого кращого,
ніж приватна власність як засіб для досягнення свободи і незалежності людей;
тільки справжній господар$власник зацікавлений у збереженні землі, повному ви$
користанні її можливостей постійно поліпшуватися при правильній експлуатації, в
тому, щоб залишити землю поліпшеною своїм дітям, внукам, правнукам;
сформувати середовище економічної свободи і вільного підприємництва, в якому
б господарі були захищені державою та законом;
створити ринкову інфраструктуру;
обмежити монополізм, сформувати багатоукладну економіку;
забезпечити умови для найефективнішого використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів;
зробити рішучі кроки до соціально$економічного відродження села.
Парламент України створює правову базу, яка повинна забезпечити певні умови для
функціонування агропромислового комплексу, різних форм власності та господарюван$
ня. Втілення у життя вже прийнятих законів досягає своєї мети.
Землі необхідна продумана економічна політика держави. При вирішенні цих
питань потрібно виходити з таких принципів, як:
неухильне дотримання норм Конституції України щодо недопустимості звуження
змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадянина;
непорушність права приватної власності та заборона протиправного позбавлення
права власності;
забезпечення права територіальних громад мати у власності земельні ресурси, які
є їхньою матеріальною і фінансовою основою;
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охорона землі як основного національного багатства незалежно від форм влас$
ності на неї;
вільний доступ до землі тим, хто на ній краще працює;
рівноправність галузей народного господарства при використанні земельних ресурсів.
Я вважаю, що аграрну політику повинні формувати депутати$аграрії. Дбати про інте$
реси селян, про землю — немає нічого важливішого у світі. Адже вона народила й вико$
лисала людство. І село є колискою мови й пісні, джерелом добра і милосердя. Тому ми
всі повинні бути милосердними і до нього.
Потурбуватися про себе, селяни, ви можете, лише підтримавши Аграрну партію України,
яка піклується про вас: удосконалення економічних відносин села з державою, реформу$
вання земельних відносин, відродження села і соціальний захист сільського населення.
І якщо мене оберуть народним депутатом України, я буду вашим порадником і захис$
ником і ніколи не зраджу ваших інтересів.
Прошу всіх, кому не байдужі доля українського села і перспективи його відродження,
а отже, й доля нашої незалежної держави, зробити свій єдино правильний вибір.
Я гідно представлятиму агропромисловий комплекс, людей праці у найвищому
органі влади і зроблю усе для того, щоб відродити село.
Наша сила у єдності, наш успіх — у спільній праці.
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Шпак Василь Федорович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): Аграрна партія України
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: голова правління
Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
Обраний: в/о № 190, Хмельницька обл.
Кількість отриманих голосів: 27,1%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Народної аграрної партії України

Передвиборча програма
Шановні виборці!
Не дивлячись на всі труднощі, зусиллями влади і народу в Україні долається еко$
номічна криза, досягнуто певного зростання по основних показниках, набирають сили
ознаки політичної стабільності, у людей появилась впевненість у завтрашньому майбут$
ньому. Україна утвердилась як держава, суспільство, нація.
Усвідомлюючи серйозність завдань та відповідальність перед країною і народом, я
ставлю перед собою мету своїми конкретними діями сприяти:
прискоренню якісних позитивних змін у економіці;
стійкому зростанню валового внутрішнього продукту;
стабілізації національної грошової одиниці;
істотному збільшенню реальних доходів населення;
створенню загальнодоступної і якісної системи продуктивної трудової зайнятості;
становленню надійної системи соціального захисту, пенсійного та медичного за$
безпечення населення;
розвитку науки і освіти;
збереженню та примноженню української культури і духовності.
Я буду наполегливо домагатись:
проведення дієвої регіональної політики, муніципальних і регіональних форм де$
мократії та самоуправління, гармонізації інтересів центру і регіонів; впровадження
нової системи міжбюджетних відносин, при якій кожне село, місто кожний район та
область мають використовувати не менше 40 відсотків податків на свої потреби, на
розвиток промислової, ринкової культурно$освітньої, комунальної, соціально$по$
бутової інфраструктури, модернізації сфери науки та освіти регіонів;
належного фінансування дитячих, шкільних і лікувальних закладів, будинків$інтер$
натів для дітей$сиріт та інвалідів;
впровадження адресної підтримки пенсіонерів, ветеранів війни і праці, інвалідів,
одиноких, багатодітних сімей, створення у селах розгалуженої мережі патронаж$
них служб для обслуговування бідних людей та інвалідів;
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Результати роботи народних депутатів України
вирішення нагальних проблем та соціального захисту військовослужбовців та їх сімей;
розвитку державної та приватної власності, створення належних умов для
інвестицій;
всебічної підтримки підприємницькій діяльності, малого і середнього бізнесу, сти$
мулювання розвитку внутрішнього ринку, продуманої податкової політики та зни$
ження податкового тиску на виробництво та заробітну плату;
інвестування у творчий, фізичний і трудовий потенціал людини;
повернення знецінених заощаджень населення;
формування та реалізації державної молодіжної політики, направленої на задово$
лення та захист законних інтересів молоді, від якої значною мірою залежить не ли$
ше сучасний, а й майбутній розвиток нашої держави;
оновлення управлінських кадрів.
Я рішуче відстоюю законні інтереси кожної людини, виступаю на захист консти$
туційних прав меншостей — етнічних, політичних, релігійних і буду добиватись законо$
давчих гарантій для діяльності всіх опозицій та канонічних конфесій, тих соціальних груп
і верст населення, провідним гаслом яких є відродження української нації, збереження
громадської стабільності і суспільної єдності.
Я цілком і повністю підтримую новий демократичний курс виборчого блоку "
За Єдину Україну", який проголошує:
подолання відчуження людини від влади і сприяння активній участі громадян у дер$
жавному житті;
формування політичної більшості — як основи продуктивної взаємодії законодав$
чої влади та втілення у життя ефективної державної політики;
утворення парламентської більшості, яка візьме участь у формуванні органів дер$
жавної влади та нести повну відповідальність за якість законодавчого процесу;
взаємодію між владою і громадянами, державою і суспільством та формування
політично відповідальної державної влади;
громадський контроль над державним апаратом, нищівну боротьбу проти бюро$
кратизму, свавілля чиновників і корупції;
прискорення адміністративної та судової реформи;
надання державної підтримки неурядовим організаціям, громадським фондам та
об'єднанням;
запобігання соціально$політичним конфліктам, екстремізму, шовінізму та міжна$
родному тероризму;
гармонізацію зовнішньої політики України, наповнення новим змістом стосунків з
всіма країнами, у тому числі з Росією та іншими країнами СНД, нарощування ук$
раїнської зовнішньополітичної, економічної та гуманітарної присутності у всіх
регіонах світу.

Ш

Я маю здійснити практичні заходи, спрямовані на будівництво нових і ремонт старих
шкіл, лікарень, медпунктів, культових споруд, закладів культурно$освітньої та соціально$
побутової сфери, стадіонів.
Маючи великий досвід у сільськогосподарському виробництві, я буду проводити си$
стемну законотворчу роботу, спрямовану на реалізацію державної технічної політики в
агропромисловому комплексі, оновлення машинно$тракторного парку та його технічно$
го сервісу, нормалізації і регулювання ринку матеріально$технічних ресурсів. Буду спри$
яти завершенню земельної реформи, створенню дієвої системи правового захисту
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власності на землю та її власників, розбудові інфраструктури аграрного ринку, впрова$
дженню іпотечного кредитування. Підтримуватиму реформовані, сімейні малі та середні
сільськогосподарські підприємства. Вживатиму конкретних заходів щодо захисту
вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції з боку іноземних виробників.
У реалізації своєї передвиборної програми я розраховую на взаєморозуміння,
співпрацю і узгоджені дії з Радами і державними адміністраціями всіх рівнів, осередка$
ми політичних партій, громадських організацій та всебічну підтримку своїх виборців.
Моїм життєвим кредом є: чесність, відвертість, відповідальність,
дотримання послідовності у своїх ділах і думках, любов до України.
Шановні виборці, я нізащо не залишу жодного з Вас зі своїми бідами,
незгодами й помислами!
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Результати роботи народних депутатів України

Шпиг Федір Іванович
Особові дані
Рік народження: 1956
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 210, Чернігівська обл.
Кількість отриманих голосів: 58,3%
Комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція політичної партії "Трудова Україна"

Передвиборча програма
Моя програма не є результатом виключно теоретичних роздумів чи копією якоїсь
партійної платформи. Вона є логічним продовженням змісту та результатів моєї депу$
татської діяльності протягом останніх чотирьох років, а також змісту мого власного ро$
зуміння гострих проблем розвитку суспільства та тієї частки нашої рідної України, з якої
складається Прилуцький виборчий округ. Співавторами цієї програми є багато людей.
Саме ваші письмові та усні звернення допомогли мені краще зрозуміти гостроту існую$
чих проблем та знайти шляхи їх розв'язання.
Що мені вдалося зробити за чотири роки:
На розгляд Верховної Ради України подано понад 600 пропозицій та зауважень до
найбільш важливих законів України. Серед них: Бюджетний та Податковий кодек$
си; закони про банки та банківську діяльність, про загальне обов'язкове пенсійне
страхування та інші.
У декілька разів збільшені обсяги фінансової підтримки виробництва в окрузі
(тільки в 2001 році на фінансування агропромислового комплексу спрямова$
но 7 мільйонів гривень).
Профінансовано декілька соціальних програм, якими було охоплено понад 340
освітянських, лікувальних та інших соціальних закладів. Вони отримали 1800 тонн
високоякісного вугілля, 280 сучасних комп'ютерів, ліки та медичне обладнання на
суму понад 500 тисяч гривень, 70 комплектів спортінвентарю, 50 бібліотек та іншу
матеріальну, а також фінансову допомогу. Загальний обсяг благодійної допомоги
склав 4 500 000 гривень.
Надана допомога в проведенні газифікації 10 населених пунктів округу.
Надано пряму матеріальну допомогу 5 300 моїм виборцям на суму понад
1 000 000 гривень.

Ш

Що я вважаю головними проблемами суспільного розвитку:
Відсутність балансу між впровадженням ринкових засад господарювання та розробкою
нових методів державного регулювання найважливіших галузей економіки України.
Дуже низький рівень заробітної платні та пенсій при одночасних високих цінах на
товари та послуги, у першу та другу чергу на комунальні та медичні.
Надзвичайно високий рівень бідності, особливо серед пенсіонерів, інвалідів,
багатодітних сімей.
Значне поширення корупції.
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Своїми головними обов'язками, як народного депутата, я вважаю:
1. Законодавче закріплення нових принципів господарювання, які б стимулювали ре$
альний суспільно корисний економічний розвиток. Створення бази для суттєвого підви$
щення заробітної платні, соціального розвитку та подолання бідності. Саме на цій основі
можливе виконання передбачених законами України витрат на фінансування освіти, ме$
дицини, науки і культури, надання соціальних пільг.
2. Ініціювання розробки та реалізації нових методів державного регулювання розвит$
ку сільського господарства та впливу ціноутворення на сільгосппродукцію.
3. Створення законодавчих, фінансово$матеріальних умов для перемоги над ко$
рупцією та організованою злочинністю.
4. Створення законодавчих умов для збільшення фінансування соціальних програм у
сільській місцевості та збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
5. Продовження реалізації власних програм економічного та соціального розвитку
регіону:
розширення кредитування (у тому числі довгострокового) виробництва, стимулюван$
ня розвитку переробної промисловості та створення нових робочих місць;
збільшення обсягів фінансування соціальних програм (опалення та ремонт шкіл, за$
безпечення цих закладів спортінвентарем та літературою, забезпечення медичних
установ ліками та інше) до 5 мільйонів гривень протягом чотирьох наступних років;
надання прямої фінансової допомоги найбіднішим верствам населення громадян.
6. Зосередження зусиль на вирішенні питань ремонту доріг, поліпшенні телефонного
зв'язку та газифікації ще 15 населених пунктів округу.
Дорогі мої земляки!
Досвід 4 років засвідчив, що спільними зусиллями народного депутата, місцевої вла$
ди та територіальних громад можна вирішувати найскладніші проблеми. Переконаний,
що в майбутньому ми разом зможемо зробити ще більше.

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

23,25

Депутатські запити

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Шульга Микола Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1943
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: історик
Попереднє місце роботи: заступник директора
Інституту соціології НАН України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Комуністична партія України, порядковий номер у списку 38
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція комуністів

Передвиборча програма
Див. Програму Комуністичної партії України

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

2

3

11,85

3

6,5

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

3

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

2

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

798

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

3

за спрямуванням

одноосібно

ініційовано

Всього

Ш

1

2

0

0

2

0

1

0

0

2

0

0

0

0
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Шурма Ігор Михайлович
Особові дані
Рік народження: 1958
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: секретар Львівського обласного
комітету СДПУ(о)
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Соціал$демократична партія України (об'єднана),
порядковий номер у списку 24
Комітет: Комітет з питань охорони здоров'я,
материнства та дитинства
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Передвиборча програма
Див. Програму Соціал8демократичної партії України (об'єднаної)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

16

26

69,55

5

13,25

Депутатські запити

3

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

26

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

7

за
дорученням
фракції

18

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

5

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

5

2

0

0

3

0

0

1

3

0

0

0

0

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 799

Ш

Результати роботи народних депутатів України

Шуфрич Нестор Іванович
Особові дані
Рік народження: 1966
Партійність (на момент виборів): Соціал$демократична
партія України (об'єднана)
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: президент
"Черкаської м'ясної компанії"
Обраний: в/о № 201, Черкаська обл.
Кількість отриманих голосів: 29,8%
Комітет: Комітет з питань бюджету
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція Соціал$демократичної партії України (о)

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

23

2

10,9

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
Всього

2

за
особистою
ініціативою

1

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

Ш

800

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року

за
дорученням
фракції

1

Юхновський Ігор Рафаїлович
Особові дані
Рік народження: 1925
Партійність (на момент виборів): РУХ (Український Народний Рух)
Освіта: вища
Спеціальність: фізик
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ, Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна",
порядковий номер у списку 68
Комітет: Комітет з питань науки і освіти
Посада в комітеті: перший заступник голови комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

17

7

20,35

6

37,75

Депутатські запити

0

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

7

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

1

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

1

4

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

6

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

6

0

2

3

1

0

0

2

3

1

1

1

1
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Результати роботи народних депутатів України

Юхновський Олег Іванович
Особові дані
Рік народження: 1962
Партійність (на момент виборів): Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Освіта: вища
Спеціальність: інженер$механік
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії
Тимошенко", порядковий номер у списку 19
Комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Посада в комітеті: секретар комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

3

5

18,9

4

31,75

Депутатські запити

1

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

5

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

4

0

0

за
дорученням
фракції

1

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

802

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

4

за спрямуванням

одноосібно

Ю

Всього

ініційовано

0

4

0

3

1

0

0

0

0

3

1

1

1

1
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Ющенко Віктор Андрійович
Особові дані
Рік народження: 1954
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: економіст
Попереднє місце роботи: директор Українсько$російського
інституту менеджменту та бізнесу ім. Б.Єльцина
Міжрегіональної академії управління персоналом
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 1
Комітет: Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

8

22,75

9

22,5

Депутатські запити

6

Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за
особистою
ініціативою

Всього

8

за дорученням комітету
ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

І читання
доповідь

співдоповідь

1

0

1

за
дорученням
фракції
6

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

9

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

0

9

0

3

0

3

0

3

1

6

0

0

0

0
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Результати роботи народних депутатів України

Ющенко Петро Андрійович
Особові дані
Рік народження: 1946
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: інженер комунального будівництва
Попереднє місце роботи: президент товариства з
обмеженою відповідальністю "Слобода"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка
"Наша Україна", порядковий номер у списку 45
Комітет: Комітет з питань культури і духовності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

0

0

0

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

Ю
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Депутатські запити

0

Яворівський Володимир Олександрович
Особові дані
Рік народження: 1942
Партійність (на момент виборів): партія "Реформи і порядок"
Освіта: вища
Спеціальність: філолог, вчитель української мови та літератури
Попереднє місце роботи: голова Спілки письменників України
Обраний: в/о № 123, Львівська обл.
Кількість отриманих голосів: 51,2%
Комітет: Комітет з питань свободи слова та інформації
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Наша Україна"

Передвиборча програма
Чому за десять років ми, українці, так і не маємо тієї України, яка б стала рідним і теп8
лим гніздом для всієї української нації?
Чому після стількох змагань і жертвоприносінь вона стала заповідником для
криміналізованої влади та для зграї олігархів8скоробагатьків, які зрослися з цією вла8
дою на всіх рівнях?
Чому мільйони чесних і працьовитих українців опущено на самісіньке дно апатії й пе8
симізму?
Чому про нас судять у світі, як про націю жебраків або низькооплачуваних "остарбай8
терів", а про нашу владу лише за "касетними скандалами" та краденими мільйонами
Лазаренка?
Тисячі цих "чому?" терзають наші стомлені душі. І мою, братове українці, також. Я ста$
вив ці болісні запитання собі і безкомпромісно відповідав на них майже два роки у своїй
радіопрограмі "Двадцять хвилин з Володимиром Яворівським". Не буду повторюватися.
Ви їх чули.
Отож, я знаю, хто винен і що треба робити.
У нас немає підстав для затяжної економічної кризи. Нас десять років переслідує
хронічна криза влади. Ця влада зайнята лише своїм самозбереженням, а народ покину$
ла напризволяще. Якщо залишимо все, як є, якщо на виборах знову піддамося заляку$
ванню з боку цієї влади або спокусимося неправедними грішми "псевдобізнесменів" —
нас чекає національна катастрофа.
Сьогодні, як ніколи, маємо шанс радикально змінити ситуацію на краще. Вже не
мітингами, не оголеними емоціями, а розумом нації, її волею до справжнього
відродження.
Короткочасна поява у вищій владі справжнього патріота Віктора Ющенка, який за$
пропонував нову моральну, відкриту українську політику, повернула нам віру у власні
сили. В те що, Україна може швидко стати багатою і сучасною країною в центрі Європи.
Корумповані клани, що окопалися у Верховній Раді, пов'язані тіньовими капіталами і
страхом перед рішучою командою Ющенка — таки домоглися його відставки.
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Зате в його особі нація здобула справжнього лідера нового типу. Лідера українсько$
го, здатного об'єднати народ, повернути йому віру в себе. Я — в його команді. Разом ми
розробляли програму "Нашої України". Тому це — і моя програма.
Добробут кожного українця для нас є запорукою існування і процвітання нашої дер$
жави. Нашою найвищою цінністю є українська людина. Наша основна мета — забезпе$
чити умови для її самореалізації, як особистості, господаря, громадянина євро$
пейського типу.
Ми доможемося справжньої моральності і відкритості нової влади, яка нестиме
відповідальність не перед вузьким колом наближених осіб, а перед усією нацією, перед
кожним українцем.
Ми змінимо форму взаємин між людиною і владою. Справою честі для нас є подо$
лання бідності і соціальної незахищеності кожної людини, підвищення рівня оплати
праці в Україні.
Ми забезпечимо повну свободу і державну допомогу у підприємницькій діяльності
громадян, у першу чергу — української молоді, щоб вона не шукала щастя по чужих
світах. Ми сформуємо стабільну бюджетну систему, відігнавши "свиней від державного
корита".
Ми не крадемо самі і не дамо красти іншим.
"Наша Україна" вже сформувала чесну і професійну команду із сильною політичною
волею і любов'ю до матері$України. Ми віримо в щасливу українську долю.
Тут, на Жовківщині та Яворівщині, я робитиму все, щоб нарешті запрацювала
Спеціальна економічна зона, яка так і не спричинилася до економічного і духовного
відродження нашого краю. Сюди будуть вкладати капітали не пройдисвіти чи злодії$
олігархи, а чесні інвестори. У товаровиробництво, яке дасть вам справжні робочі місця,
наповнить місцевий бюджет для пенсіонерів, вчителів, лікарів, вояків, правоохоронців,
культпрацівників.
Я знаю проблеми Новояворівська і "Сірки", маю проект "оживлення" комбінату на
новій технологічній основі. Треба відновити стратегічне значення прекрасного ук$
раїнського міста Рави$Руської.
Будемо разом відновлювати неповторні національні ремесла Яворова, Магерова,
Івано$Франкового, Куликова, малий і середній бізнес Жовкви та сіл обох районів.
Ви належите до тих людей, яким не потрібна вже виловлена кимсь риба, вам потрібна
лише вудка і водойма.
Я — ваш, бо до останнього подиху буду Яворівським.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

38

40

51,4

2

4,25

Депутатські запити

Я
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Виступи з трибуни депутата за лютий – липень 2004 року
В тому числі:
за дорученням комітету
за
особистою
ініціативою

Всього

40

І читання
доповідь

співдоповідь

0

0

40

ІІ читання

ІІІ читання/
пропозиції
Президента

подолання
вето
Президента

0

0

0

за
дорученням
фракції

0

Законопроекти, ініційовані депутатом
за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

2

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Я

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 807

Результати роботи народних депутатів України

Янковський Микола Андрійович
Особові дані
Рік народження: 1944
Партійність (на момент виборів): Партія регіонів
Освіта: вища
Спеціальність: інженер хімік$технолог
Попереднє місце роботи: народний депутат України
Обраний: в/о № 48, Донецька обл.
Кількість отриманих голосів: 34,5%
Комітет: Комітет з питань економічної політики,
управління народним господарством,
власності та інвестицій
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: фракція "Регіони України"

Передвиборча програма
Головна мета моєї діяльності — підвищення добробуту кожного жителя Горлівки, Дон$
басу, всього народу України. Людина повинна бути поставлена в основу всіх еко$
номічних перетворень. У цьому — майбутнє України.
Я активно виступаю за:
Розробку і впровадження комплексної програми розвитку економіки України.
Державну підтримку материнства і дитинства, заохочення народжуваності.
Економічний союз з Росією і Білорусією.
Розширення прав регіонів.
Як народний депутат України від Горлівки, я докладу всіх зусиль для вирішення на$
ступних найважливіших завдань:
I.

У соціальній політиці

1. Дати стимул до створення нових робочих місць на підприємствах усіх форм влас$
ності. Для цього оперативно прийняти новий Податковий кодекс, який реально знижує
податковий тиск.
2. Створити загальнодержавну програму громадських робіт на бюджетні кошти з
метою забезпечення зайнятості в періоди спаду.
3. Забезпечити пріоритетне фінансування державної системи професійної пе$
репідготовки кадрів.
4. Люди праці повинні жити гідно! Треба постійно збільшувати заробітну плату
працівникам підприємств, незалежно від форм власності, підвищити стипендії. Підйом
економіки можливий тільки тоді, коли в людей будуть гроші.

Я

5. Неухильно збільшувати мінімальні пенсії й обсяг соціальної допомоги ветеранам
і інвалідам.
6. Оплата праці вчителів і лікарів повинна відповідати середній зарплаті в промис$
ловості, як це визначено Законами України.
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II. В охороні сім'ї, материнства і дитинства
1. Основна увага держави — підтримці і зміцненню сімей. Здорова і забезпечена
сім'я — здорове і процвітаюче суспільство!
2. Збільшити розмір грошової допомоги на дітей, підвищити розмір виплат сім'ї при
народженні дитини. Багатодітним родинам — особливу державну підтримку! Турбота
про підвищення народжуваності повинна стати державною політикою.
3. Підвищувати роль жінок у керуванні державою, містом, областю. Жінки повинні
нарівні з чоловіками визначати майбутнє України!
4. Молодим родинам — можливість придбання житла. Механізм іпотеки повинний
працювати!
III. У національній і міжнародній політиці
1. Зміцнювати і розвивати добросусідські відносини з Росією і Білорусією. Добива$
тися створення міцного економічного союзу між нашими країнами. Слов'янський союз —
основа незалежності нашої держави.
2. Не допускати дискримінації російськомовного населення. Кожен громадянин по$
винний мати можливість спілкуватися тією мовою, яку він вважає своєю рідною.
IV. У бюджетній і податковій політиці
1. Розширювати державну підтримку вугільної галузі, забезпечувати введення но$
вих лав і модернізацію діючих. Не допускати закриття шахт! Через зростання видобутку
вугілля ми вирішимо соціальні проблеми шахтарських селищ.
2. Збільшити бюджет Горлівки як мінімум на третину. Сьогодні ми віддаємо в Київ
60% податків, що збираються в місті. Треба, щоб не менш 60% податків залишалися тут,
у Донбасі, у Горлівці.
3. Треба дати промисловості можливість зітхнути вільно. Податки в Україні повинні
бути низькими, зрозумілими, стабільними!
4. Донбасу — особливий державний підхід! Сміливіше і ширше створювати в До$
нецькій області вільні економічні зони і технопарки.
V. У житті Горлівки
1. Підписати Соціальний договір між учасниками виборчого блоку "За єдину Ук$
раїну!" — і вами, виборцями Горлівки, де насамперед зафіксувати зобов'язання май$
бутніх народних обранців. Забезпечити безперебійне водопостачання в будинках.
2. Реалізувати комплексну державну програму поліпшення екологічної ситуації в
місті і регіоні.
3. Поставити під жорсткий контроль тарифи за комунальні послуги. Плата повинна
стягуватися тільки за реально надані послуги!
4. Разом з міською владою сприяти розвитку спорту, культурного дозвілля жителів.
Мої життєві принципи прості і зрозумілі: вмій відповідати за взяті на себе
зобов'язання, будь чесним у думках, словах і справах. Найдорожче моє надбання —
довіра людей.
Вірю в себе, свої сили, вірю у вас, дорогі горлівчани,
і розраховую на вашу підтримку.
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Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

1

2,5

Депутатські запити
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за лютий – липень 2004 року
В тому числі законопроектів:

економічна
політика

галузевий
розвиток

соціальна
політика

гуманітарна
політика

інше

позитивний

зауваження

негативний

прийнято у
І читанні

прийнято у
ІІ читанні

підписано
Президентом

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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за станом розгляду

правова
політика

за висновком

у співавторстві

1

за спрямуванням

одноосібно

Всього

ініційовано
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Ярославський Олександр Владленович
Особові дані
Рік народження: 1959
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Попереднє місце роботи: президент
акціонерного комерційного інноваційного
банку "УкрСиббанк"
Обраний: в/о № 206, Чернігівська обл.
Кількість отриманих голосів: 27,0%
Комітет: Комітет у закордонних справах
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
ЛЮДИНІ І МІСТУ!
Шановні виборці! Чернігівці!
Мій намір стати депутатом Верховної Ради України обумовлений зацікавленістю в
швидкому економічному піднесенні Чернігова і Чернігівщини, з якими пов'язую
реалізацію перспективних проектів, що забезпечать повноцінний соціальний та культур$
ний розвиток нашого краю.
Моє людське кредо і громадянська позиція —
Людині — гідна праця та заможне життя!
Основою втілення цих принципів мають стати:
Створення нових та відновлення скорочених робочих місць за рахунок:
збільшення потужностей виробництва на ВАТ "Чернігівське Хімволокно" та інших
міських підприємствах;
зростання об'ємів бюджетного фінансування розвитку місцевої інфраструктури.
Збільшення розміру заробітної платні до сучасного рівня споживання (не мен
ше 700 грн. на місяць) за умов:
розширення ринків збуту підприємств міста;
технологічного переоснащення виробництва;
оптимізації виробничого процесу.
Підвищення пенсій не до бюрократично встановленого, а реально існуючого прожит$
кового рівня.
Забезпечення доступної та якісної всебічної освіти шляхом:
адресної допомоги школам;
створення в Чернігові нових кредитних ліній для отримання молодим поколінням
вищої освіти;
розширення представництва в регіоні провідних учбових закладів країни.
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Працевлаштування випускників учбових закладів за програмою "Перше робоче місце".
Покращання якості медичних послуг:
урізноманітнення форм і видів медичного обслуговування;
обов'язкова їх доступність для всіх верств населення.
Розробка міської програми стимулювання дітонародження і захисту материн
ства та дитинства.
Пропаганда здорового способу життя та адресна допомога спорту в Чернігові.
Посилення заходів щодо правопорядку та особистої безпеки громадян:
підвищення фінансування правоохоронних органів;
підвищення ролі самоврядних громад;
профілактика наркоманії та запобігання наркозлочинності.
Чернігову — красу, зручність, сучасність!
Розвиток і вдосконалення виробничої та міської інфраструктури:
ремонт шляхів, тротуарів та вуличного освітлення;
розвиток громадського транспорту, здешевлення його послуг;
проведення планових та капітальних ремонтів житла і комунікацій.
Нарощування міського будівництва:
створення в Чернігові додаткових ліній кредитування будівництва;
застосування новітніх будівельних технологій;
пільгове кредитне забезпечення житла для молодих сімей.
Використання зручного географічного розташування Чернігова і області задля
поповнення міського та регіонального бюджетів за рахунок:
включення виробничих потужностей міста в систему міждержавних та
міжрегіональних економічних зв'язків;
підвищення транзитних та комунікаційних можливостей міста.
Підтримка малого та середнього підприємництва шляхом створення Центру єдиної
реєстрації підприємництва "Єдине вікно".
Поліпшення екологічної ситуації:
добудова та переоснащення очисних споруд на ВАТ "Чернігівське Хімволокно";
вдосконалення системи вивезення та переробки сміття.
Боротьба з бюрократизмом, корупцією і свавіллям чиновників всіх рівнів.
***
Унікальне історичне середовище Чернігова та його тисячолітні культурні надбання
повинні працювати на чернігівців. Тому маю намір домогтися внесення історичної части$
ни міста до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО, що дозволить:
ставити перед державою питання про збільшення бюджетного фінансування для
збереження історичних пам'яток міста;
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створити в місті умови для модернізації туристичного та готельного бізнесу до
рівня сучасних європейських стандартів.
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Більш ефективному виконанню цієї програми сприятиме:
дотримання принципу рівності всіх громадян перед законом та верховенства права;
гарантування конституційних свобод і прав людини;
реформування політичної системи, усунення від влади корумпованих та нечистих
на руку управлінців;
створення умов для більшої прозорості, доступності та контрольованості держав$
ної влади та влади на місцях.
Спираючись на ці принципи, я йду до Верховної Ради з метою реалізації
запропонованої програми та Ваших наказів, шановні ВИБОРЦІ.
Знаю! Вмію! Виконаю!

Результати роботи за лютий – липень 2004 року
Виступи

Законодавчі ініціативи

з місця

з трибуни

коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
результативності

0

0

0

0

0

Депутатські запити

0
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Ярославський Олексій Владленович
Особові дані
Рік народження: 1965
Партійність (на момент виборів): безпартійний
Освіта: вища
Спеціальність: військовослужбовець
Попереднє місце роботи: заступник генерального
директора товариства з обмеженою
відповідальністю НВФ "Техпроект"
Обраний: багатомандатний загальнодержавний округ,
Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора
Ющенка "Наша Україна", порядковий
номер у списку 23
Комітет: Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності
Посада в комітеті: член комітету
Фракція: група "Демократичні ініціативи Народовладдя"

Передвиборча програма
Див. Програму Виборчого блоку політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна"
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коефіцієнт
результативності

ініційовано

коефіцієнт
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0

0

0

0

0
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Депутатські запити

1

Зведена таблиця
результатів діяльності народних депутатів України
за період лютий – липень 2004 року (5 сесія IV скликання)

Абдуллін Олександр Рафкатович. Виборчий округ № 156
Авраменко Володимир Федорович. Виборчий округ № 54
Акопян Валерій Григорович. Виборчий округ № 132
Александровська Алла Олександрівна. Комуністична
партія України. Порядковий номер: 21
Алексєєв Ігор Вікторович. Комуністична партія
України. Порядковий номер: 50
Альошин Валерій Борисович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 52
Анастасієв Валентин Олексійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 40
Андресюк Борис Павлович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 10
Анісімов В'ячеслав Олександрович. Виборчий округ № 30
Аніщук Володимир Васильович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 33
Антемюк Віктор Дмитрович. Виборчий округ № 11
Антоньєва Ганна Петрівна. Виборчий округ № 99
Артеменко Юрій Анатолійович. Виборчий округ № 77
Асадчев Валерій Михайлович. Виборчий округ № 220
АстровMШумілов Геннадій Костянтинович. Виборчий округ № 111
Атрошенко Владислав Анатолійович. Виборчий округ № 207
Бабурін Олексій Васильович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 23
Баграєв Микола Георгійович. Виборчий округ № 186
Байсаров Леонід Володимирович. Виборчий округ № 49
Балога Віктор Іванович. Виборчий округ № 71
Бандурка Олександр Маркович. Виборчий округ № 176
Баранівський Олександр Петрович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 18
Бартків Василь Павлович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 56
Бастрига Іван Михайлович. Виборчий округ № 80
Бауер Михайло Йозефович. Виборчий округ № 204
Бахтеєва Тетяна Дмитрівна. Виборчий округ № 42
Безсмертний Роман Петрович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 13
Беспалий Борис Якович. Виборчий округ № 223
Беспалов Олег Павлович. Виборчий округ № 183
Бичков Сергій Анатолійович. Виборчий округ № 25
Біловол Олександр Миколайович. Виборчий округ № 100
Білозір Оксана Володимирівна. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 70
Білорус Олег Григорович. Виборчий блок політичних
партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 6
Блохін Олег Володимирович. Комуністична партія України
Порядковий номер: 1
Богатирьова Раїса Василівна. Виборчий округ № 41

Законодавчі
ініціативи

Виступи

3,25
0
0

11,25
0
0

14,5
0
0

9,25

17,35

26,6

16,25

7,2

23,45

20,25

19,95

40,2

3,0

6,75

9,75

0
2,0

3,9
9,2

3,9
11,2

0
0
2,5
19,5
22,75
9,25
35

6,6
0
0
26,95
58,2
0
3,75

6,6
0
2,5
46,45
80,95
9,25
38,75

22,75
3,25
6,0
5,5
27,5

2,7
0
0,3
0,3
86,25

25,45
3,25
6,3
5,8
113,85

10,5

26,2

36,7

1,5
5,75
4,0
3,5

3,75
0
3,1
0

5,25
5,75
7,1
3,5

0
19,0
0
7,25
14,0

0
79,45
0
4,05
0,3

0
98,45
0
11,3
14,3

7,25

0,75

8,0

0

8,1

8,1

0
23,25

0
2,7

0
25,95
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Прiзвище, iм'я, по батьковi
Бойко Володимир Семенович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 4
Бойко Віктор Олексійович. Виборчий округ № 102
Бойко Юрій Анатолійович. Виборчий округ № 97
Бокий Іван Сидорович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 2
Бондар Володимир Налькович. Виборчий округ № 22
Бондаренко Володимир Дмитрович. Виборчий округ № 219
Бондаренко Григорій Іванович. Виборчий округ № 92
Бондарчук Олександр Васильович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 36
Бондарчук Сергій Васильович. Виборчий округ № 20
Борзих Олександр Іванович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 35
Борзов Валерій Пилипович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 26
Борщевський Віктор Валентинович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 35
Бронніков Володимир Костянтинович. Виборчий округ № 81
Бубка Сергій Назарович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 12
Будаг'янц Микола Абрамович. Виборчий округ № 110
Буждиган Пилип Пилипович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 57
Буйко Георгій Володимирович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 19
Бульба Степан Степанович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 10
Буряк Сергій Васильович. Виборчий округ № 193
Буряк Олександр Васильович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 59
Васадзе Таріел Шакрович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 28
Васильєв Олександр Андрійович. Виборчий округ № 61
Васюник Іван Васильович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 43
Ващук Катерина Тимофіївна. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 3
Веревський Андрій Михайлович. Виборчий округ № 146
Веретенников Віктор Олександрович. Виборчий округ № 28
Вернигора Леонід Михайлович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 19
Вернидубов Іван Васильович. Виборчий округ № 224
Вінський Йосип Вікентійович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 6
Волинець Михайло Якович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 14
Волков Олександр Михайлович. Виборчий округ № 208
Воюш Володимир Дмитрович. Виборчий округ № 1
Гаврилюк Іван Ярославович. Виборчий округ № 126
Гаврилюк Василь Васильович. Виборчий округ № 147
Гавриш Степан Богданович. Виборчий округ № 177
Гадяцький Леонід Миколайович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 13
Гайдош Іштван Ференцович. Виборчий округ № 72
Галієв Ернест Едуардович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 25
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Законодавчі
ініціативи

Виступи

Всього

5,5
0
5,5

0,6
0,75
0

6,1
0,75
5,5

0
0
12,5
3,25

18,2
0
20,85
3,0

18,2
0
33,35
6,25

5,25
5,75

7,25
0

12,5
5,75

24,0

6,0

30,0

2,75

1,0

3,75

3,25
39,25

5,1
29,2

8,35
68,45

10,5
0

0,3
1,5

10,8
1,5

5,75

81,75

87,5

2,5

2,8

5,3

2,25
29,75

49,65
15,9

51,9
45,65

0

0

0

3,5
2,0

0,3
0

3,8
2,0

16,75

17,2

33,95

11,25
3,25
6,0

35,85
0
6,15

47,1
3,25
12,15

4,75
10,25

33,9
24,3

38,65
34,55

22,25

8,65

30,9

8,5
14,0
9,75
0
10,5
31,25

9,35
0
14,8
0
38,35
35,65

17,85
14,0
24,55
0
49,05
66,9

0
12

0,3
1,2

0,3
13,2

5

0
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Гапочка Микола Михайлович. Виборчий округ № 113
Гармаш Галина Федорівна. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 16
Герасимов Іван Олександрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 3
Гінзбург Ольга Петрівна. Виборчий округ № 161
Гірник Євген Олексійович. Виборчий округ № 89
Гіршфельд Анатолій Мусійович. Виборчий округ № 180
Гладій Михайло Васильович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 9
Гладкіх Василь Іванович. Виборчий округ № 179
Гмиря Сергій Петрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 58
Головатий Сергій Петрович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 12
Голуб Олександр Володимирович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 55
Горбаль Василь Михайлович. Виборчий округ № 218
Горбатов Валерій Миронович. Виборчий округ № 6
Горбачов Віктор Сергійович. Виборчий округ № 128
Горлов Геннадій Васильович. Виборчий округ № 78
Гошовський Володимир Сергійович. Виборчий округ № 173
Грановський Олександр Геннадійович. Соціал/демократична
партія України (об'єднана). Порядковий номер: 17
Грач Леонід Іванович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 11
Грачев Олег Олексійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 32
Григорович Лілія Степанівна. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 6
Гринів Ігор Олексійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 51
Грязєв Анатолій Дмитрович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 12
Губський Богдан Володимирович. Виборчий округ № 196
Гудима Олександр Миколайович. Виборчий округ № 119
Гуменюк Олег Іванович. Виборчий округ № 165
Гурвіц Едуард Йосипович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 46
Гуреєв Василь Миколайович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 18
Гуренко Станіслав Іванович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 7
Гуров Вадим Миколайович. Виборчий округ № 32
Давидова Людмила Іванівна. Виборчий округ № 181
Дашутін Григорій Петрович. Виборчий округ № 163
Демьохін Володимир Анатолійович. Виборчий округ № 184
Деркач Андрій Леонідович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 11
Деркач Леонід Васильович. Виборчий округ № 36
Джемілєв Мустафа. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 28
Джоджик Ярослав Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 63
Дзонь Валентин Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 43
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Димінський Петро Петрович. Виборчий округ № 122
Добкін Михайло Маркович. Виборчий округ № 174
Довгий Станіслав Олексійович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 33
Довгий Тарас Олексійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 36
Доманський Анатолій Іванович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 37
Дорогунцов Сергій Іванович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 48
Драч Іван Федорович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 31
Драчевський Віктор Васильович. Виборчий округ № 35
Дубицький В'ячеслав Володимирович. Виборчий округ № 192
Євдокимов Валерій Олександрович. Виборчий округ № 9
Єдін Олександр Йосипович. Виборчий округ № 103
Єремеєв Ігор Миронович. Виборчий округ № 23
Єхануров Юрій Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 26
Єщенко Володимир Миколайович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 39
Жванія Давид Важайович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 33
Жебрівський Павло Іванович. Виборчий округ № 65
Жеваго Костянтин Валентинович. Виборчий округ № 150
Жовтяк Євген Дмитрович. Виборчий округ № 95
Жулинський Микола Григорович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 10
Загрева Борис Юхимович. Виборчий блок політичних партій "Блок
Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 37
Задорожній Олександр Вікторович. Виборчий округ № 213
Заєць Іван Олександрович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 8
Заєць Володимир Володимирович. Соціал/демократична
партія України (об'єднана). Порядковий номер: 22
Заічко Віктор Олександрович. Виборчий округ № 225
ЗаклуннаMМироненко Валерія Гавриїлівна. Комуністична
партія України. Порядковий номер: 5
Заплатинський Володимир Михайлович. Соціал/демократична
партія України (об'єднана). Порядковий номер: 15
Зарубінський Олег Олександрович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 24
Засуха Тетяна Володимирівна. Виборчий округ № 94
Зварич Роман Михайлович. Виборчий округ № 90
Звягільський Юхим Леонідович. Виборчий округ № 43
Зімін Олег Петрович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 34
Зінченко Олександр Олексійович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 3
Зубанов Володимир Олександрович. Виборчий округ № 60
Зубець Михайло Васильович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 15
Зубов Валентин Сергійович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 15
Іванов Сергій Анатолійович. Виборчий округ № 3
Іванчо Іван Васильович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 69
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Івченко Олексій Григорович. Виборчий блок політичних партій "Блок
Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 57
Ігнатенко Павло Миколайович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 38
Іоффе Юлій Якович. Виборчий округ № 112
Ісаєв Леонід Олексійович. Виборчий округ № 169
Каденюк Леонід Костянтинович. Виборчий округ № 205
Калетнік Григорій Миколайович. Виборчий округ № 15
Калінчук Василь Антонович. Виборчий округ № 144
Кальніченко Ігор Вікторович. Виборчий округ № 16
Капустін Віктор Володимирович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 24
Каратуманов Олег Юрійович. Виборчий округ № 182
Кармазін Юрій Анатолійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 17
Карнаух Микола Васильович. Виборчий округ № 152
Карпов Олександр Миколайович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 17
Касьянов Сергій Павлович. Виборчий округ № 37
Катеринчук Микола Дмитрович. Виборчий округ № 13
Катушева Зарема Гафарівна. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 59
Кафарський Володимир Іванович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 34
Качур Павло Степанович. Виборчий округ № 117
Кеменяш Олександр Михайлович. Виборчий округ № 73
Кендзьор Ярослав Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 48
Кириленко В'ячеслав Анатолійович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 20
Кириллов Віктор Дмитрович. Виборчий округ № 107
Кирильчук Євген Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 16
Кириченко Людмила Федорівна. Виборчий округ № 108
Кіроянц Сергій Георгійович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 11
Кіссе Антон Іванович. Виборчий округ № 136
Клименко Анатолій Володимирович. Виборчий округ № 24
Климпуш Орест Дмитрович. Виборчий округ № 75
Клімов Леонід Михайлович. Виборчий округ № 143
Клюєв Андрій Петрович. Виборчий округ № 46
Ключковський Юрій Богданович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 19
Коваль В’ячеслав Станіславович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 15
Козаченко Олексій Олексійович. Виборчий округ № 134
Козловський Анатолій Михайлович. Виборчий округ № 133
Колісник Микола Дмитрович. Виборчий округ № 34
Колоніарі Олександр Петрович. Виборчий округ № 56
Комар Микола Степанович. Виборчий округ № 51
Коновалюк Валерій Ілліч. Виборчий округ № 62
Король Віктор Миколайович. Виборчий округ № 202
Корсаков Олексій Якович. Виборчий округ № 50
Косів Михайло Васильович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 65
Косінов Станіслав Анатолійович. Виборчий округ № 170
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Костенко Юрій Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 4
Костинюк Богдан Іванович. Виборчий блок політичних партій "Блок
Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 54
Косьяненко Олександр Володимирович. Виборчий округ № 29
Кравченко Микола Васильович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 26
Кравчук Леонід Макарович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 5
Круглов Микола Петрович. Виборчий округ № 130
Крук Юрій Борисович. Виборчий округ № 140
Круць Микола Федорович. Виборчий округ № 85
Крючков Георгій Корнійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 14
Кузьменко Петро Павлович. Виборчий округ № 199
Кузьмук Олександр Іванович. Виборчий округ № 129
Кукоба Анатолій Тихонович. Виборчий округ № 145
Кульчинський Микола Георгійович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 73
Курас Іван Федорович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 19
Кухарчук Микола Андрійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 53
Ландик Валентин Іванович. Виборчий округ № 44
Лапін Євген Васильович. Виборчий округ № 158
Ларін Сергій Миколайович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 42
Лебедівський Валерій Анатолійович. Виборчий округ № 221
Левцун Володимир Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 17
Лелюк Олексій Володимирович. Виборчий округ № 151
Лещенко Володимир Олексійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 27
Лєщинський Олександр Олегович. Виборчий округ № 58
Литвин Вадим Валентинович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 52
Литвин Володимир Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 1
Лісін Микола Павлович. Соціал/демократична партія України
(об'єднана). Порядковий номер: 20
Лобода Михайло Васильович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 30
Лукашук Олег Григорович. Виборчий округ № 188
Лук'яненко Левко Григорович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 5
Луценко Юрій Віталійович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 3
Льовін Анатолій Іванович. Соціал/демократична партія України
(об'єднана). Порядковий номер: 18
Мазуренко Володимир Іванович. Виборчий округ № 142
Майко Віталій Іванович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 23
Майстришин Володимир Якович. Виборчий округ № 14
Макеєнко Володимир Володимирович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 21
Малиновський Олексій Петрович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 14
Манчуленко Георгій Манолійович. Виборчий округ № 203
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Маркуш Марія Андріївна. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 54
Мартиненко Микола Володимирович. Виборчий округ № 21
Мартиновський Валерій Павлович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 26
Мартинюк Адам Іванович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 6
Масенко Олександр Миколайович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 31
Матвєєв Валентин Григорович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 12
Матвєєв Володимир Йосипович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 17
Матвієнко Анатолій Сергійович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 2
Матвієнко Павло Володимирович. Виборчий округ № 66
Матвієнков Сергій Анатолійович. Виборчий округ № 55
Матвійчук Едуард Леонідович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 64
Мельник Микола Євтихійович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 8
Мельников Микола Петрович. Виборчий округ № 105
Мельничук Михайло Васильович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 22
Мигович Іван Іванович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 44
Миримський Лев Юлійович. Виборчий округ № 2
Мироненко Віктор Андрійович. Виборчий округ № 5
Мішура Валерій Дмитрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 22
Мовчан Павло Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 58
Мовчан Володимир Петрович. Виборчий округ № 31
Мойсик Володимир Романович. Виборчий округ № 87
Мокроусов Анатолій Олексійович. Виборчий округ № 215
Мороз Олександр Олександрович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 1
Мороз Анатолій Миколайович. Виборчий округ № 83
Морозов Олександр Валерійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 50
Мусіяка Віктор Лаврентійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 22
Мхітарян Нвєр Мнацаканович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 31
Надрага Василь Іванович. Виборчий округ № 104
Наконечний Володимир Леонтійович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 32
Наливайко Анатолій Михайлович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 9
Насалик Ігор Степанович. Виборчий округ № 86
Немировський Олег Анатолійович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 19
Нечипорук Володимир Павлович. Виборчий округ № 194
Ніколаєнко Станіслав Миколайович. Виборчий округ № 187
Новак Володимир Миколайович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 43
Носенко Микола Петрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 46
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Нощенко Микола Петрович. Виборчий округ № 160
Одайник Микола Миколайович. Виборчий округ № 18
Олексіюк Сергій Сергійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 67
Олійник Борис Ілліч. Комуністична партія України. Порядковий номер: 4
Олійник Петро Михайлович. Виборчий округ № 125
Олуйко Віталій Миколайович. Виборчий округ № 189
Омельченко Григорій Омелянович. Виборчий блок політичних
партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 3
Омельченко Олександр Олександрович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 53
Оніщук Микола Васильович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 13
Онопенко Василь Васильович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 4
Оржаховський Анатолій Володимирович. Комуністична
партія України. Порядковий номер: 60
Оробець Юрій Миколайович. Виборчий округ № 222
Осика Сергій Григорович. Виборчий округ № 96
Осташ Ігор Іванович. Виборчий округ № 127
Павленко Юрій Олексійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 40
Павлюк Микола Пантелеймонович. Виборчий округ № 137
Панасовський Олег Григорович. Виборчий округ № 47
Парубок Омелян Никонович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 2
Пеклушенко Олександр Миколайович. Виборчий округ № 84
Петренко Володимир Сергійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 41
Петров Олег Володимирович. Виборчий округ № 211
Петров Віктор Борисович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 29
Пєхота Володимир Юлійович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 39
Пинзеник Віктор Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 5
Писаренко Анатолій Григорович. Виборчий округ № 68
Писарчук Петро Іванович. Виборчий округ № 124
Пінчук Віктор Михайлович. Виборчий округ № 26
Плохой Ігор Іванович. Виборчий округ № 141
Плужников Ігор Олександрович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 12
Плютинський Володимир Антонович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 14
Плющ Іван Степанович. Виборчий округ № 209
Подобєдов Сергій Миколайович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 16
Полііт Андрій Анатолійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 34
Поліщук Микола Єфремович. Виборчий округ № 214
Поліщук Кирило Ананійович. Виборчий округ № 98
Полякова Лариса Євгенівна. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 30
Полянчич Михайло Михайлович. Виборчий округ № 168
Пономаренко Георгій Григорович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 24
Поплавський Михайло Михайлович. Виборчий округ № 101
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Порошенко Петро Олексійович. Виборчий округ № 12
Потапов Василь Іванович. Виборчий округ № 178
Потебенько Михайло Олексійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 20
Правденко Сергій Макарович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 11
Прошкуратова Тамара Сергіївна. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 2
Пузаков Володимир Тихонович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 25
Пустовойтенко Валерій Павлович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 6
Пхиденко Станіслав Семенович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 51
Развадовський Віктор Йосипович. Виборчий округ № 69
Райков Борис Сергійович. Виборчий округ № 200
Ратушняк Сергій Миколайович. Виборчий округ № 70
Раханський Анатолій Варфоломійович. Виборчий округ № 4
Резнік Ігор Йосипович. Виборчий округ № 135
Ременюк Олексій Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 21
Рибак Володимир Васильович. Виборчий округ № 45
Рибачук Олег Борисович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 29
Римарук Олександр Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 66
Рішняк Іван Миколайович. Виборчий округ № 162
Родіонов Михайло Кузьмич. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 49
Руденко Геннадій Борисович. Виборчий округ № 149
Рудковський Дмитро Олександрович. Виборчий округ № 91
Рудьковський Микола Миколайович. Соціалістична партія
України. Порядковий номер: 9
Рябіка Володимир Леонідович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 4
Рябікін Павло Борисович. Виборчий округ № 131
Сабашук Петро Павлович. Виборчий округ № 76
Савицький Валентин Вікторович. Виборчий округ № 67
Салигін Василь Вікторович. Виборчий округ № 172
Салмін Олег Володимирович. Виборчий округ № 148
Самойлик Катерина Семенівна. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 15
Самоплавський Валерій Іванович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 25
Самофалов Геннадій Григорович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 29
Сандлер Дмитро Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 18
Сас Сергій Володимирович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 18
Сафіуллін Равіль Сафович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 22
Сацюк Володимир Миколайович. Виборчий округ № 64
Сватков Леонід Борисович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 36
Святаш Дмитро Володимирович. Виборчий округ № 171
Семенюк Валентина Петрівна. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 4
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Семинога Анатолій Іванович. Виборчий блок політичних
партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 22
Сергієнко Леонід Григорович. Виборчий округ № 27
Симоненко Петро Миколайович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 1
Ситник Костянтин Меркурійович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 20
Сівкович Володимир Леонідович. Виборчий округ № 93
Сігал Євген Якович. Соціал/демократична партія України (об'єднана).
Порядковий номер: 14
Сімонов Володимир Дмитрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 56
Сінченко Сергій Григорович. Виборчий округ № 109
Сіренко Василь Федорович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 18
Скомаровський Володимир Володимирович. Виборчий блок
політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна".
Порядковий номер: 49
Скудар Георгій Маркович. Виборчий округ № 52
Слабенко Сергій Іванович. Виборчий округ № 19
Слаута Віктор Андрійович. Виборчий округ № 63
Слободян Олександр В'ячеславович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 7
Сміяненко Ігор Миколайович. Виборчий округ № 33
Соболєв Сергій Владиславович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 16
Сокирко Микола Васильович. Виборчий округ № 17
Соломатін Юрій Петрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 45
Солошенко Микола Павлович. Виборчий округ № 38
Співачук Володимир Леонідович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 21
Сподаренко Іван Васильович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 5
Станецький Геннадій Станіславович. Виборчий блок політичних
партій "За Єдину Україну!". Порядковий номер: 41
Сташевський Станіслав Телісфорович. Виборчий округ № 217
Стецьків Тарас Степанович. Виборчий округ № 118
Стойко Іван Михайлович. Виборчий округ № 166
Стоян Олександр Миколайович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 2
Стребко Станіслав Кирилович. Виборчий округ № 139
Стретович Володимир Миколайович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 32
Сулковський Павло Гнатович. Виборчий округ № 154
Супрун Людмила Павлівна. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 37
Суркіс Григорій Михайлович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 11
Сухий Ярослав Михайлович. Виборчий округ № 79
Сушкевич Валерій Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 38
Сятиня Михайло Лукович. Виборчий округ № 74
Танюк Леонід Степанович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 12
Таран Віктор Васильович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 13
Тарасюк Ігор Григорович. Виборчий округ № 167
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Тарасюк Борис Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 9
Терещук Сергій Миколайович. Виборчий округ № 195
Терьохін Сергій Анатолійович. Виборчий округ № 216
Тимошенко Юлія Володимирівна. Виборчий блок політичних
партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 1
Тимошенко Віктор Анатолійович. Виборчий округ № 197
Ткач Роман Володимирович. Виборчий округ № 88
Ткаченко Олександр Миколайович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 8
Толочко Петро Петрович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 9
Томенко Микола Володимирович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 62
Томич Іван Федорович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 71
Тополов Віктор Семенович. Виборчий округ № 115
Третьяков Олександр Юрійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 41
Трофименко Вадим Всеволодович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 42
Турманов Віктор Іванович. Виборчий округ № 59
Турчинов Олександр Валентинович. Виборчий блок політичних
партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 7
Тягнибок Олег Ярославович. Виборчий округ № 120
Удовенко Геннадій Йосипович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 3
Устенко Олександр Андрійович. Виборчий округ № 164
Фельдман Олександр Борисович. Виборчий округ № 175
Фіалковський Володимир Олександрович. Виборчий округ № 185
Фікс Єфим Зіс'євич. Соціал/демократична партія України
(об'єднана). Порядковий номер: 27
Філенко Володимир Пилипович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 27
Фоменко Катерина Олександрівна. Виборчий округ № 114
Франчук Ігор Анатолійович. Виборчий округ № 7
Франчук Анатолій Романович. Виборчий округ № 10
Хара Василь Георгійович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 16
Хмара Степан Ілліч. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 10
Хмельницький Василь Іванович. Виборчий округ № 82
Хомутиннік Віталій Юрійович. Виборчий округ № 53
Царенко Олександр Михайлович. Виборчий округ № 159
Царьов Олег Анатолійович. Виборчий округ № 40
Цехмістренко Віталій Григорович. Виборчий округ № 155
Цибенко Петро Степанович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 13
Цкітішвілі Енвер Омарович. Виборчий округ № 106
Цушко Василь Петрович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 17
Чеботарьова Юлія Сергіївна. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 40
Челноков Сергій Дмитрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 42
Челомбітко Ігор Васильович. Виборчий округ № 198
Червоненко Євген Альфредович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 30
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Червоній Василь Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 55
Черновецький Леонід Михайлович. Виборчий округ № 212
Черняк Володимир Кирилович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 47
Чечель Микола Йосипович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 72
Чикал Адам Васильович. Виборчий округ № 191
Чичканов Сергій Владленович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 28
Чичков Валерій Михайлович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 23
Чорновіл Тарас В'ячеславович. Виборчий округ № 116
Чорноволенко Олександр Віленович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 35
Чубаров Рефат Абдурахманович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 61
Шандра Володимир Миколайович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 39
Шаров Ігор Федорович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 20
Шведенко Микола Миколайович. Виборчий округ № 138
Шевченко Олександр Олександрович. Виборчий округ № 39
Шевчук Сергій Володимирович. Виборчий блок політичних партій
"За Єдину Україну!". Порядковий номер: 27
Шепетін Володимир Леонідович. Соціал/демократична партія
України (об'єднана). Порядковий номер: 9
Шершун Микола Харитонович. Виборчий округ № 157
Шибко Віталій Якович. Соціалістична партія України.
Порядковий номер: 7
Ширко Юрій Володимирович. Виборчий округ № 153
Шкіль Андрій Васильович. Виборчий округ № 121
Шкіря Ігор Миколайович. Виборчий округ № 57
Шкляр Володимир Борисович. Виборчий округ № 8
Шпак Василь Федорович. Виборчий округ № 190
Шпиг Федір Іванович. Виборчий округ № 210
Шульга Микола Олександрович. Комуністична партія України.
Порядковий номер: 38
Шурма Ігор Михайлович. Соціал/демократична партія України
(об'єднана). Порядковий номер: 24
Шуфрич Нестор Іванович. Виборчий округ № 201
Юхновський Олег Іванович. Виборчий блок політичних партій
"Виборчий блок Юлії Тимошенко". Порядковий номер: 19
Юхновський Ігор Рафаїлович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 68
Ющенко Віктор Андрійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 1
Ющенко Петро Андрійович. Виборчий блок політичних партій
"Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 45
Яворівський Володимир Олександрович. Виборчий округ № 123
Янковський Микола Андрійович. Виборчий округ № 48
Ярославський Олексій Владленович. Виборчий блок політичних
партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна". Порядковий номер: 23
Ярославський Олександр Владленович. Виборчий округ № 206
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ПЕРЕДВИБОРЧІ
ПРОГРАМИ
ПАРТІЙ ТА БЛОКІВ

Передвиборчі програми партій та блоків

ПЕРЕДВИБОРЧА
ПРОГРАМА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
"БЛОК ВІКТОРА ЮЩЕНКА
"НАША УКРАЇНА"
З нами прийде процвітання, гідність та добробут —
на зміну занепаду та розчаруванню
ЗМІНИ ПОТРІБНІ ВЖЕ
У нове десятиліття незалежності український народ входить з почуттям розчаруван
ня. Держава не забезпечила своїм громадянам впевненості у завтрашньому дні.
Мізерні пенсії та зарплати поставили народ на межу виживання. Старше покоління,
яке пройшло війну і голод, – залишене наодинці зі своїми проблемами. Бідність бага
тьох сімей призводить до руйнації соціальних відносин у державі. Народом, який звик
пишатися своєю культурною спадщиною та господарською вдачею, опановує зневіра.
Час історичних змін настав! Досить нарікати та бути приниженими. Ми маємо усвідо
мити, що Україна – наша держава, і тільки від нас залежить, якою вона буде завтра.
НАША УКРАЇНА – ЯКОЮ ВОНА БУДЕ
Український народ гідний жити заможніше. Українські родини повинні мати мож
ливість забезпечувати достойне майбутнє своїм дітям. Для цього потрібна відповідаль
на та професійна влада, яка здатна об'єднати зусилля різних політичних сил та
суспільства в цілому для здійснення рішучих змін.
Ми відкинули те, що нас роз'єднувало та утворили єдиний Блок, аби покласти край
занепаду та розчаруванню. Нас об'єднує відповідальність за майбутнє України.
Ми побудуємо країну, про яку завжди мріяв український народ. Наша Україна зможе
забезпечити всіх роботою та гідними пенсіями.
Повернути моральність у державну політику та побудувати справедливу владу, яка
служитиме людям, – є справою честі Блоку.
Зміни в країні ми здійснимо не колись, а негайно. Кожен стане господарем у власній
державі.
ТВОРИМО МАЙБУТНЄ – ДІЄМО ВЖЕ
Програма Блоку є не просто виборчою платформою, але й першим етапом реалізації
довгострокової стратегії розвитку України.
Головні пріоритети нашої політики будуть спрямовані на продовження фундаменталь
них суспільних змін, які започаткував Уряд Віктора Ющенка.
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І Ми запровадимо моральні та прозорі взаємини суспільства та влади
Введемо регулярне звітування органів влади перед громадськістю.
Створимо жорсткий механізм громадського контролю за формуванням та викори
станням державного й місцевих бюджетів.
Запровадимо механізм громадського обговорення проектів законів та державних
рішень.
Поглибимо реформу правоохоронної та судової системи з метою забезпечення її
відкритості та викорінення хабарництва.
ІІ Ми побудуємо ефективну економіку заради
добробуту кожної людини
Запровадимо зрозумілі та стабільні правила оподаткування для бізнесу.
Спростимо процедуру отримання дозволів на започаткування та ведення
підприємницької діяльності.
Введемо диференційований податок на майно з метою отримання додаткових
коштів для підтримки малозабезпечених людей.
Здешевимо вартість платних і підвищимо якість безплатних медичних послуг шля
хом переходу до сучасних механізмів медичного страхування.
ІІІ Ми відновимо європейські традиції розвитку особистості
Розширимо можливості здобуття знань на основі сучасних інноваційних форм навчання.
Створимо умови для залучення молоді до політичного процесу.
Будемо сприяти молоді в започаткуванні власного бізнесу шляхом надання їй по
чаткової фінансової та інформаційної допомоги.
Змінимо принципи оподаткування у видавничій сфері з метою підтримки націо
нального книговидання.
ІV Ми використаємо можливості світового розвитку
для розбудови заможного суспільства
Сприятимемо формуванню нових регіональних структур для розвитку співпраці з
нашими сусідами.
Активізуємо процес набуття членства України у Світовій Організації Торгівлі.
Запровадимо європейські екологічні стандарти при створенні і реконструкції ви
робничих потужностей для покращання довкілля.
Забезпечимо тіснішу співпрацю з українською діаспорою та формування у світі
єдиної і впливової української спільноти.
Перші десять кроків Блоку будуть спрямовані на негайне вирішення соціальних
та економічних проблем, спричинених безвідповідальним ставленням влади до
людини
1. Приведемо до влади професійних та непідкупних людей, які будуть відстоювати
інтереси громадян.
2. Створимо дієвий механізм повернення боргів українським громадянам у зв'язку
із знеціненням їхніх грошових вкладів.
3. Підвищимо зарплати та пенсії, рівень соціального забезпечення в цілому. Підви
щимо соціальний статус працівників освіти, науки та охорони здоров'я.
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4. Створимо ефективну систему адресної державної допомоги знедоленим, тим,
хто її дійсно потребує.
5. Створимо дієву систему забезпеченої старості, захисту материнства та дитинства.
6. Легалізуємо трудову міграцію шляхом укладання міжурядових угод з країнами, в
яких працюють українські громадяни. Це визначить їхній статус, дасть їм юридичний та
соціальний захист, регламентує умови та рівень оплати праці.
7. Розробимо ефективні механізми кредитування аграрного сектора, його технічно
го оснащення, придбання та оренди землі.
8. Забезпечимо послідовність та передбачуваність економічної політики. Викоріни
мо хабарництво та свавілля чиновників, ліквідуємо економічне підґрунтя "тіньового
бізнесу".
9. Зробимо бюджетний процес прозорим для унеможливлення розкрадання бюд
жетних коштів.
10. Розробимо фінансово обґрунтовані програми захисту молодого покоління від на
сильства та наркоманії.
Результати виконання Програми Уряду Ющенка – основа продовження політики
стійкого економічного зростання та соціального захисту.
Уряд Ющенка повністю ліквідував заборгованість держави з пенсій, започатC
кував їх поетапне підвищення
Повернення боргів людям є нашою справою честі. Ми забезпечимо вчасне отри
мання винагороди за працю, пенсій та стипендій.
Реальні грошові доходи населення у 2000 році виросли більш ніж на 6% і вперше про
демонстрували тенденцію до зростання.
Політика Блоку зорієнтована на потреби простої людини. Ми забезпечимо гідний
рівень зарплат і пенсій.
Сільське господарство завдяки державній підтримці додатково отримало майже
10 млрд. гривень обігових коштів.
Ми захистимо вітчизняного сільськогосподарського виробника від недобро
совісної конкуренції і свавілля чиновників та покращимо умови кредитування села.
Зменшення бартерних операцій та тіньових розрахунків у 2000 році різко збільшило
надходження до бюджету, що дало змогу відчутно розширити видатки на соціальні
програми.
Ми ліквідуємо тіньові схеми в економіці. Забезпечимо стійке зростання добробуту
шляхом підвищення соціальних стандартів.
Політика Уряду Ющенка вперше дозволила скоротити рівень безробіття в країні.
Значно зросла кількість приватних підприємців.
Ми забезпечимо нові робочі місця в Україні, створимо можливості для розвитку
підприємництва та повернення українських громадян зза кордону до своїх сімей.
Уряд Ющенка вперше в історії незалежної України досягнув стійкого економічного
зростання практично у всіх галузях економіки.
Ми доведемо на ділі, що лише професійна та відповідальна політика влади,
зорієнтована на інтереси людини, здатна забезпечити економічне процвітання на
роду України.
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ВІРЮ В ЩАСЛИВУ ДОЛЮ УКРАЇНИ
Ми знаємо, як розв'язати завдання, що стоять сьогодні перед Україною. Справа – за
професійною командою, що має політичну волю. Команда "Нашої України" – це компе
тентні та відповідальні люди, які на практиці довели своє моральне право керувати
країною.
Щирість наших намірів та спроможність їх реалізувати підтверджується нашими до
сягненнями у реформуванні економіки та суспільства. Ми продемонстрували ук
раїнському народові, що державна політика може бути моральною та професійною, що
в Україні може бути патріотична влада, яка діє в інтересах народу і слова якої не розхо
дяться з ділом.
Економіка та бюджет країни починаються з економіки та бюджету кожної окремої ро
дини. Ми зробимо так, щоб наші громадяни були впевнені у сьогоднішньому дні та не
боялися за майбутнє своїх дітей і онуків.
"Ми зробили це рік тому –
ми відстоїмо інтереси простої людини знову"
ВІКТОР ЮЩЕНКО

Результати роботи депутатів у Верховній Раді України за вересень 2003 року – липень 2004 року 831

Передвиборчі програми партій та блоків

ПЕРЕДВИБОРЧА
ПРОГРАМА
КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ
КОМУНІСТИ ПЕРЕМОЖУТЬ – УКРАЇНА ВИГРАЄ!
Шановні співвітчизники!
Під час минулих виборів наша партія застерігала народ України щодо згубності
нав'язаного Заходом політичного курсу, який проводить нинішній правлячий режим. На
жаль, більшість у Верховній Раді склали представники тих сил, що підтримують цей курс
і роблять все для його продовження.
У результаті українське суспільство досі перебуває у стані затяжної кризи. Ще доне
давна квітуча країна перетворилася на сіру руїну. Переважна більшість населення пере
буває за межею бідності. Безробіття охопило мільйони людей. Брутально порушуються
права і свободи громадян. Україна здобула ганебну славу однієї з найкорумпованіших
держав світу.
Під загрозою моральне здоров'я народу: десять років розрухи і духовної отрути при
звели до того, що люди починають сприймати безладдя як норму. Зростає загроза
встановлення авторитарної диктатури, втрати Україною незалежності.
Необхідні енергійні дії, щоб врятувати народ.
Сьогодні, обравши до представницьких органів влади всіх рівнів більшість комуністів
і їх прихильників, маємо історичний шанс змінити ситуацію і повернути громадянам
людські умови життя.
Наші головні цілі:
Відродити народовладдя, контроль трудящих за діяльністю владних структур. При
душити корупцію і злочинність. Очистити та оздоровити духовну атмосферу
суспільства.
Здійснити соціалістичні перетворення, що дозволить відродити економіку, забез
печити кожну людину постійною роботою, утримувати свою сім`ю, безплатно і
якісно лікувати та навчати своїх дітей, гарантувати забезпечену старість.
Процвітання України в рівноправному союзі братерських народів суверенних держав.
Після перемоги на виборах зосередимо зусилля на вирішенні таких завдань:
Припинення пограбування держави, утвердження в ній порядку та відповідаль
ності. Господарями життя стануть трудівники, а не злодії і кримінальні "авторите
ти". Закон буде один для всіх – рядового громадянина, банкіра і міністра. Земля
горітиме під ногами злочинців.
Забезпечення всебічної підтримки вітчизняних товаровиробників.
Відновлення безперебійної роботи паливноенергетичного комплексу. Не допус
тити знищення Донбасу, закриття шахт і вимирання шахтарських міст і селищ.
Шахтар має бути впевнений, що повернеться з роботи до родини живим.
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Підтримка пільговими кредитами сільгоспвиробників. На виснажені за роки "ре
форм" поля направити вітчизняну техніку, забезпечити мінеральними добривами,
відновити зрошувальні системи. Не допустити скуповування землі "новими" ба
гатіями, іноземцями. Скасувати Земельний кодекс у незаконно прийнятій редакції.
Українські чорноземи родитимуть щедрі врожаї для всього народу, а не будуть за
собом збагачення для шахраїв.
Забезпечення дотримання прав і свобод людини в усіх сферах, передовсім прав на
працю, освіту, житло, медичне обслуговування, гідний рівень життя, на свободу
слова і думки.
Гарантування рівних правових умов функціонування підприємств і господарств
різних форм власності, набутої законним шляхом. Всіляка підтримка чесної
підприємницької діяльності.
Встановлення державної монополії на виробництво, обіг і реалізацію лікеро
горілчаних і тютюнових виробів, на зовнішню торгівлю, експлуатацію енергетичних
мереж, рейкового, трубопровідного, морського й авіаційного транспорту.
Зниження податкового тиску, скасування податку на додану вартість, введення
єдиного податку на обсяги реалізації товарів і послуг.
Припинення злочинної "прихватизації", перевірка законності привласнення основ
них засобів виробництва. Стратегічно важливі підприємства мають належати дер
жаві, а не капіталістичним хижакам. Не дамо злочинцям сховати награбоване за
кордоном.
Проведення інвентаризації комерційних банків, встановлення доступних процент
них ставок за кредити. Залучення вільних коштів населення для розвитку регіонів.
Кожна бюджетна копійка має бути під контролем.
Підпорядкування зовнішньої політики національним інтересам України, розширен
ня співробітництва з країнами СНД, найближчими сусідами, іншими державами
світу. Росія і Білорусія – наші економічні партнери, політичні союзники та історичні
побратими. У союзі з ними має бути і Україна.
Позбавлення від диктату і "послуг" американської адміністрації, Міжнародного ва
лютного фонду, інших фінансовополітичних спрутів.
Забезпечення справжнього рівноправ`я у сфері міжнаціональних відносин, недо
пущення будьяких проявів націоналекстремізму. Захист української мови від
сплюндрування псевдопатріотами, розвиток мов і культур національних меншин,
надання російській мові статусу другої державної.
Забезпечення свободи совісті та віросповідання. Сприяння створенню віруючим
умов для задоволення релігійних потреб, засудження релігійного екстремізму.
Збереження та оздоровлення навколишнього середовища, активізація подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи, захист чорнобильців.
Підвищення ролі жінок у суспільстві. Створимо гідні умови жінці – берегині роду
людського.
Скорочення, здешевлення і декорумпованість державного чиновницького апарату.
Це дозволить:
Повернути з тіньової сфери, як мінімум, річний державний бюджет, підвищити при
наймні вдвічі життєвий рівень населення.
У 2002 році ліквідувати заборгованість по заробітній платі. В 2003 році встановити
мінімальну зарплату і пенсію не нижче прожиткового мінімуму. До 2005 року подо
лати в основному безробіття.
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Зупинити пенсійний геноцид. Встановити розмір пенсій залежно від обсягу і харак
теру роботи і заслуг перед суспільством, а не від рангу державного службовця.
Забезпечити передбачені законами пільги ветеранам війни і праці, інвалідам,
пенсіонерам, багатодітним сім`ям, воїнамінтернаціоналістам, чорнобильцям,
учням і студентам, учителям, медичним і культосвітнім працівникам,
військовослужбовцям, правоохоронцям.
Знизити ціни і тарифи на житловокомунальні і транспортні послуги, товари першої
необхідності.
Протягом п`яти років повернути громадянам проіндексовані трудові заощадження.
Відновити житлове будівництво за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Гарантувати безплатні медичні послуги. Люди похилого віку і діти не повинні
помирати через відсутність коштів на ліки.
Турботу про молодь зробити одним з головних пріоритетів держави. Створити
належні умови для одержання нею безплатної освіти та житла, працевлаштування,
створення сім`ї та виховання дітей, занять фізкультурою і спортом.
Зупинити поширення і викорінити такі ганебні соціальні явища та хвороби, як
дитяча безпритульність, наркоманія, СНІД, туберкульоз.
Зберегти вітчизняний науковий потенціал. Належно оцінити талант вчених.
Забезпечити фінансування науки і освіти на рівні, передбаченому законами.
Відновити бібліотечну і клубну системи.
Зміцнювати національну безпеку і оборону. Створити нормальні умови для
діяльності правоохоронних органів. Захистити соціальні права військових і
правоохоронців.
Поставити надійний бар`єр масовій псевдокультурі, яка руйнує традиційну
гуманістичну мораль нашого народу.
Перетворити Україну на парламентськопрезидентську республіку.
Для виконання цієї програми у Комуністичної партії України є чітка стратегія, є
політична воля і багатющий досвід відродження народного господарства.
Комуністи йдуть до влади не заради самої влади, а заради служіння трудовому
народові.
Разом забезпечимо порядок у державі, добробут у кожному домі!
Комуністи переможуть – Україна виграє!
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ПЕРЕДВИБОРЧА
ПРОГРАМА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
"ЗА ЄДИНУ УКРАЇНУ!"

СХВАЛЕНО
міжпартійним з'їздом виборчого блоку
політичних партій "За Єдину Україну!"
12 січня 2002 року
м. Київ
"ЗА ЄДИНУ УКРАЇНУ!" – БЛОК, ЯКИЙ ЄДНАЄ!
На рубежі століть Україна утвердилась як суверенна соборна держава, надійний
міжнародний партнер. Долається довготривала криза, країна впевнено стала на шлях
економічного зростання та політичної стабілізації, відбуваються позитивні зрушення у
настроях і очікуваннях людей.
На часі – масштабні завдання!
Їх вирішення неможливе без ясного бачення перспектив єдності суспільства. Люди
чекають на політиків, які згуртують народ, регіони, країну, будуватимуть суспільні відно
сини на принципах демократії і відкритого діалогу, справедливості і солідарності, висо
кої моральності і відповідальності!
Україна перед вибором: або сконсолідованість і прорив у майбутнє – або безнадійне
відставання!
Блок "За Єдину Україну!", який об'єднав Аграрну партію України, Народнодемокра
тичну партію, Партію промисловців і підприємців України, Партію регіонів та Політичну
партію "Трудова Україна", бере на себе відповідальність перед українським народом за
зміст та конкретні наслідки державної політики.
Наша мета – багата і сильна Україна!
Наші завдання:
зміцнювати дієздатність держави;
утвердити політичну єдність суспільства;
забезпечити стабільність національної грошової одиниці, щорічне зростання ВВП
на 67%, збільшення реальних доходів населення у півтора рази, перехід до інно
ваційної моделі розвитку;
знизити податковий тиск, прийняти новий Податковий кодекс України;
подолати тінізацію економіки;
відродити українське село;
ефективно підтримувати підприємництво, малий та середній бізнес;
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Передвиборчі програми партій та блоків
гарантувати екологічну безпеку країни, чисте довкілля для наступних поколінь;
подолати наслідки Чорнобильської катастрофи, захистити постраждалих від аварії
на ЧАЕС;
гарантувати соціальні права військовослужбовців, пенсіонерів та інвалідів;
дати реальну перспективу молодому поколінню, відродити українські сімейні
цінності;
створити ефективну систему соціального і пенсійного забезпечення, медичного
обслуговування;
забезпечити повну продуктивну трудову зайнятість, збільшити на 1,5 млн. кількість
робочих місць;
всебічно підтримувати українську культуру і духовність;
сприяти комплексній євроінтеграції України, зміцненню зв'язків з країнами СНД.
Переможемо ми – переможе Україна!
КУРС – НА ПОГЛИБЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ
Українська демократія – шанс для розвитку
Демократія в Україні утвердилась як система державного устрою, форма суспільних
відносин. Водночас недосконалість політичної системи, низький рівень довіри до
політичних інститутів стримують національний прогрес.
Ми проти "демократії для обраних", підпорядкування демократичних інститутів і
цінностей клановим і олігархічним інтересам. Ми – за демократію для всіх і кожного!
Ми відстоюємо:
подолання відчуження людини від влади та сприяння активній участі громадян у
державному житті;
формування політичної більшості як основи продуктивної взаємодії законодавчої і
виконавчої влади;
утворення парламентської більшості, яка нестиме повну відповідальність за
результати економічного та соціального розвитку, якість законодавчого процесу;
систему політично відповідальної влади, забезпечення взаємодії держави,
політичних партій, громадянського суспільства.
Демократичній владі – довіру і підтримку громадян!
КУРС – НА ЕКОНОМІКУ ДОБРОБУТУ!
Економічне зростання – сталий розвиток
У 2001 році за рівнем економічного зростання Україна увійшла в групу країнлідерів.
Гривня стала стабільною валютою, підвищились реальні доходи населення,
прискорились темпи розвитку всіх галузей економіки.
Першочергове завдання – зберегти досягнуті темпи економічного зростання,
перетворити їх на сталу тенденцію, усунути допущені раніше системні деформації,
забезпечити позитивні якісні зміни в економіці.
У стислі строки маємо утвердити економіку інноваційного типу, ліквідувати
технологічне відставання, спрямувати стратегічні інвестиції у людину. Економічне
піднесення України – у розвитку науки, освіти, високих технологій, економіки знань,
суспільства інновацій.
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Наша політика економічних пріоритетів у:
розвиткові високотехнологічного сектора економіки;
модернізації сфери науки та освіти;
стимулюванні розвитку внутрішнього ринку;
інвестуванні в інтелектуальний і трудовий потенціал людини;
оновленні управлінських кадрів.
Економіка інновацій – нова перспектива!
ДЕРЖАВА СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Інвестиції – в соціальний розвиток
Блок "За Єдину Україну!" – за політику соціальних інвестицій як стратегічного чинни
ка національного прогресу.
Держава соціальних інвестицій – це цивілізована модель справедливих економічних
відносин, яка працює на примноження державної та приватної власності, створює на
лежні умови для інвестицій, гарантує надійну систему соціального захисту, пенсійне і
медичне забезпечення. Це дієвий механізм реалізації економічних і соціальних прав та
свобод людини, боротьба з бідністю, створення нових робочих місць, гарантія подолан
ня фінансової кризи у медицині і сфері соціального забезпечення.
Єдиній Україні – рівні життєві можливості та дієві соціальні гарантії!
ДЕРЖАВА ГРОМАДЯН
Правова держава – громадянське суспільство!
Стратегічний пріоритет блоку "За Єдину Україну!" – утвердження правової держави і
розвиненого громадянського суспільства. Не може бути дієздатної держави без участі
громадян, які вміють контролювати владу і спонукають її діяти в інтересах суспільства.
Для утвердження в Україні правової держави ми будемо сприяти всебічній реалізації
конституційних прав громадян, з повагою ставитись до різних світоглядних і релігійних
переконань, налагоджувати постійний діалог між владою і суспільством.
Блок "За Єдину Україну!" виступає за прискорення адміністративної та судової ре
форми, громадянський контроль за державним апаратом, державну підтримку гро
мадських об'єднань, неурядових організацій і громадських фондів.
Влада для громадян – держава для людини!
УКРАЇНА РЕГІОНІВ
Сильні регіони – нові перспективи!
Блок "За Єдину Україну!" – за політику регіонального єднання країни. Ми відстоюємо
інтереси кожного регіону, водночас виступаючи проти регіонального егоїзму.
Регіони – це, перш за все, люди, а не формальна географічна або адміністративна
одиниця! І курс блоку – на єднання людей в єдину спільноту, єдину соборну державу.
Ми за повноцінну участь регіонів у загальнодержавній політиці, за створення Палати
Регіонів – другої палати Верховної Ради України.
Для нас дієва регіональна політика це:
гармонізація інтересів центру та регіонів;
впровадження нової системи міжбюджетних відносин (не менш 40% податків по
винно залишатись у регіоні);
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Передвиборчі програми партій та блоків
подолання нерівності стандартів культурного, соціального та комунального роз
витку центру і регіонів;
сприяння розвитку муніципальних і регіональних форм демократії та самовря
дування.
Сильні регіони – міцна держава!
ЗЕМЛЯ – НАРОДУ УКРАЇНИ
Єдиній Україні – заможне село!
Настав надзвичайно важливий етап економічних та соціальних перетворень на селі.
Селянин став власником землі. Ми вважаємо, що вирішено лише частину необхідних
завдань. Українському селу необхідні сучасна техніка, справедлива цінова політика, нові
інвестиції, державна підтримка соціальної сфери.
Необхідно завершити земельну реформу, розбудувати інфраструктуру аграрного
ринку, впровадити іпотечне кредитування, створити дієву систему правового захисту
власності на землю та її власників.
Державна підтримка фермерських, сімейних, малих та середніх сільськогоспо
дарських підприємств, захист вітчизняного виробника і запобігання несумлінній кон
куренції з боку іноземних сільгоспвиробників – шлях до відродження України як
житниці Європи.
Селу – нову перспективу!
ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ – УКРАЇНСЬКУ ЄДНІСТЬ!
Єдина Україна – в Єдину Європу!
Україна – європейська країна за геополітичним розташуванням і культурними тра
диціями. Її майбутнє нерозривно пов'язане з Європою. Потенціал українського народу
може розкритися тільки через творче освоєння цінностей європейської культури і
світової цивілізації.
Ми бачимо Україну центром регіональної економічної інтеграції. Наш блок виступає
за гармонізацію зовнішньої політики України, за наповнення новим змістом стосунків з
Росією та країнами СНД, нарощування української зовнішньополітичної, економічної та
гуманітарної присутності в Європі і світі.
Ми за участь України в міжнародній коаліції боротьби з тероризмом, формування
міжнародної системи захисту демократичних цінностей, активне протистояння екс
тремізму та нетерпимості.
Єдиний світ – єдина Україна!
"За Єдину Україну!" – це конкретність справ,
рішучість дій, ясне бачення перспектив!
"ЗА ЄДИНУ УКРАЇНУ!" – БЛОК, ЯКИЙ ПЕРЕМОЖЕ!
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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ВИБОРЧОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
"ВИБОРЧИЙ БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО"

Традиційні політичні ідеології подарували світу такі основоположні поняття, як грома
дянське суспільство, демократія, права людини, рівність усіх форм власності, соціальна
захищеність. Але людське невдоволення, економічні та політичні кризи, тероризм – за
лишилися. Потрібні нові рушійні сили, які дадуть нову динаміку позитивного розвитку.
Пріоритетний розвиток технічної та ринкової сфери послідовно руйнував духовне
буття людства. Наша мета – зробити пріоритетом розвиток духовності. Це – перша
складова нового прогресу.
Друга складова – воля до справедливості – не як гасло, а як науковий метод удос
коналення суспільства, заснований на виявленні, оприлюдненні і врегулюванні всіх
суспільних конфліктів.
Втіливши ці дві складові в життя, Україна виконає свою історичну місію і доведе, що
здатна бути взірцем духовності та еталоном побудови справедливого суспільства.
Така ідея здатна об'єднати українську націю, свідомо роз'єднану, ошукану, зраджену
безвідповідальною владою чужинців.
Духовне життя
Сьогодні існує головний конфлікт: між бажанням поліпшити життя та нехтуванням ду
ховності. Для розв'язання цього конфлікту ми:
Звіримо законодавчу базу України з вищими духовними цінностями.
Запровадимо добровільну духовну освіту в школі.
Об'єднаємо зусилля держави і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу, дитя
чої безпритульності, проституції, злочинності та інших суспільних хвороб.
Захистимо національну культуру та мову як чинники консолідації громадян
України.
Гарантуємо вільний розвиток мов і культур усіх етносів, які є в Україні.
ЗМІ не можуть бути тільки бізнесом. Введемо новий розділ Конституції, який наро
дить реальну свободу слова.
Політичне життя
Головний конфлікт: злиття влади і капіталу в антинародний конгломерат, який, во
лодіючи ЗМІ, фінансами й адміністративним ресурсом, проводить у життя власні інте
реси, що суперечать інтересам суспільства. Люди не можуть вплинути на якість свого
життя. Ми:
Організуємо ефективну систему навчання людей тому, як здійснювати владу.
Внесемо зміни до Конституції, які розумно збалансують права та обов'язки гілок
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влади, передбачимо в законах процедуру імпічменту (відкликання) для всіх недоб
росовісних виборних осіб.
Зробимо парламентську опозицію повноцінним державним інститутом контролю
суспільства над владою. Статус опозиції буде визначено в Конституції. Опозиція
одержить право формувати керівництво державних органів контролю за дотри
манням законності й фінансової дисципліни, ключових комітетів Парламенту, на
глядових рад державного телебачення й радіо; ініціювати всеукраїнський рефе
рендум та процедуру імпічменту.
Розірвемо фінансовий зв'язок влади і капіталу. Зробимо так, щоб владою управляв
не капітал, а народ. Частина існуючого прибуткового податку спрямовуватиметься
безпосередньо громадянином на рахунок обраної ним партії (блоку) – зі зменшен
ням для нього загального обсягу податку. Заборонимо фінансування партій та ви
борчих кампаній юридичними особами.
Забезпечимо розвиток реального місцевого самоврядування.
Правова сфера
Головний конфлікт: між декларованим правом громадян на правосуддя і немож
ливістю для більшості реалізувати його. Ми:
Зробимо правосуддя доступним для всіх громадян: скасуємо судове мито та за
провадимо інститут безкоштовних державних адвокатів для тих, хто цього потре
бує.
Забезпечимо школярам справжню правову освіту.
Захистимо суди особливим порядком їхнього фінансування, незалежним від вико
навчої влади.
Для очищення судочинства від зловживань та корупції створимо Дисциплінарні
комісії, сформовані на принципах дії суду присяжних. Комісії накладатимуть на
суддів, винних у порушенні процесуальних норм і законів, увесь діапазон стягнень.
Переглянемо законність та адекватність кримінального покарання. Ув'язнення пе
редбачатиметься лише за тяжкі злочини проти особи й суспільства. Покаранням за
інші злочини стане штраф, конфіскація майна та примусові роботи різної трива
лості.
Запровадимо суд присяжних.
Економічне життя
Перший конфлікт: між інтересами суспільства і приватного капіталу щодо володіння
засобами виробництва та прибутком. Ми:
Закріпимо власність держави на володіння природними монополіями й об'єктами
стратегічного значення.
Запровадимо нову модель управління державною власністю із залученням на за
садах відкритого тендеру ефективних підприємницьких структур, за рахунок чого
збільшимо прибуток державних підприємств і додатково спрямуємо в бюджет 10
12 млрд. грн. щорічно.
Перевіримо законність приватизації та проведемо інвентаризацію державної
власності.
Другий конфлікт: відсутність справедливого розподілу прибутку між власниками
контрольного пакету акцій та дрібними акціонерами. Ми:
Запровадимо щомісячний розподіл усього прибутку у вигляді дивідендів між усіма
без винятку власниками акцій.
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Третій конфлікт: відсутність справедливого розподілу прибутку між капіталом і
найманою працею.
Оскільки прибуток формується не лише капіталом і ресурсами території, але й
найманою працею, гарантуємо право найманих працівників на частину прибутку, в тому
числі через його капіталізацію.
Четвертий конфлікт: між декларативною обов'язковістю сплати податку та
існуванням законодавчо закріплених можливостей для ухиляння від цього обов'язку.
Ми:
Законодавчо перекриємо всі можливості для ухиляння від податків.
Суттєво зменшимо податкове навантаження шляхом скасування прогресивної
шкали оподаткування, заміною ПДВ та податку на прибуток податком з реалізації
за ставкою 58%.
П'ятий конфлікт: між слабкістю національного капіталу та необхідністю конкурувати з
транснаціональним капіталом на рівних. Ми:
Легалізуємо національний капітал, створимо для нього відверто протекціоністські
умови на етапі його становлення.
Подолаємо державний рекет, заборонимо податкові перевірки частіше, ніж раз у
три роки.
Знизимо економічними важелями кредитні ставки до 56% річних.
Для всіх, хто хоче розпочати малий бізнес, забезпечимо гарантоване державне
інвестування стартового капіталу, навіть з елементами ризику.
Ліквідуємо механізми функціонування тіньового сектора економіки, за рахунок чо
го мінімум вдвічі підвищимо надходження до бюджету.
Шостий конфлікт: між декларованою підтримкою сільськогосподарського вироб
ництва і його фактичною руйнацією. Подолаємо цей конфлікт наступним чином:
Земля буде належати тільки громадянам України, які живуть і працюють на ній.
Власники отримають не сертифікати, а реальну ділянку землі. Не допустимо по
новлення поміщицького землеволодіння.
Юридичні особи не матимуть права володіти сільськогосподарськими землями.
Надійно захистимо тих, хто здає землю в оренду, від свавілля недобросовісних
орендарів.
Стартова ціна землі буде не нижчою, ніж у країнах Європейського Союзу.
Забезпечимо довгострокове, гарантоване державою, інвестування в аграрне ви
робництво, введемо дотування сільськогосподарських підприємств.
Соціальна сфера
Головний конфлікт: між декларуванням повноцінного соціального захисту і реальною
беззахисністю громадян. Ми:
Подолаємо свідомо створену несправедливість, яка полягає у фактичній
нерівності дітей від народження щодо можливостей формування їх особистості.
Забезпечимо рівний доступ до високоякісної освіти та охорони здоров'я для
всіх громадян – незалежно від матеріального становища, соціального статусу,
чи місця проживання. Застосуємо для цих сфер принципово нову модель фінан
сування.
Запровадимо розгалужену систему суспільних та надомних робіт.
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Кожна людина отримає комфортабельне житло, повноцінне харчування, транс
портні засоби, предмети побуту не під кінець життя, а в молодості – за рахунок
підвищення оплати праці та відновлення всеохоплюючого довгострокового пільго
вого кредитування населення.
Збережемо на існуючому рівні вік виходу на пенсію. Суттєво підвищимо пенсію, яка
буде нараховуватися залежно від стажу та умов праці.
Забезпечимо протягом чотирьох років повернення знецінених та вкрадених за
ощаджень.
Гарантуємо молоді забезпечення першого робочого місця.
Запровадимо відшкодування матеріальних та моральних збитків депортованим
(у тому числі з земель Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Надсяння).
Захистимо довкілля, забезпечимо чисту воду та якісні харчі для всіх.
Зовнішня політика
Головний конфлікт: між потужними потенційними можливостями України та її низь
ким статусом на міжнародній арені. Ми:
Визначимо чіткі національні пріоритети України, знімемо принизливе питання: з
ким ми? Зовнішня політика буде здійснюватися в ім'я своєї нації, на основі мирних
рівноправних стосунків з усіма державами, з якими Україна має спільні інтереcи.
Зробимо інтелект нації та інформаційні ресурси досконалою зброєю України в кон
куренції за гідне місце в світі.
Максимально використаємо транзитні можливості України. Транзитні системи зали
шимо в державній власності як головний фактор посилення позицій України в світі.
Наш основний закон – Воля до справедливості!
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ПЕРЕДВИБОРЧА
ПРОГРАМА
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Передвиборча програма Соціалістичної партії
України до виборів у Верховну Раду 2002 р.
(на основі розробленого соціалістами законопроекту
"Засади внутрішньої і зовнішньої політики")
Сім першочергових зобов'язань соціалістів
1) Владу – під контроль народу!
Змінимо систему влади. Підвищимо роль парламенту і самостійність уряду. Прийме
мо закон про імпічмент (порядок відставки) президента.
Запровадимо прямі вибори керівників областей і районів. Приймемо закони про
реформу правоохоронних органів. Очистимо владу від казнокрадів, корупції та хабар
ництва. Злочинців буде покарано!
2) Роботу і зарплату, пенсії і соціальний захист!
Протягом року додатково забезпечимо 1 млн. робочих місць.
Створимо Державний банк розвитку для кредитування вітчизняного виробництва.
Зовнішні інвестиції спрямуємо на технологічне оновлення виробництва. Запровадимо
протекціоністські заходи для захисту власного виробника.
За рахунок відродження і розвитку виробництва, ефективного використання бюджет
них коштів, наведення порядку в енергетичному комплексі, припинення розкрадання
енергоносіїв та інших ресурсів, запровадження державної монополії на торгівлю алко
гольними і тютюновими виробами:
законодавчо встановимо середню зарплату в розмірі не менше двох прожиткових
мінімумів і змусимо уряд виконувати цю норму;
пенсії та інші соціальні виплати будуть не нижчими прожиткового мінімуму
(342 грн.);
старшому поколінню гарантуємо збереження пільг, безоплатну медичну допомогу,
моральний спокій і повагу суспільства.
3) Селу – державну підтримку!
Україна торгуватиме хлібом, а не землею!
Збережемо єдиний фіксований податок на землю. Забезпечимо доступні довгостро
кові кредити і гарантовані вигідні держзамовлення.
Відродимо сільські школи, клуби, дитячі садки, фельдшерські пункти, дільничні
лікарні.
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4) Підприємництву – фіксований податок!
Для дрібних і середніх підприємців запровадимо єдиний фіксований податок, який
забезпечить вигідність і розвиток їх справи, створення додаткових робочих місць. При
пинимо махінації з ПДВ.
Рекет бандитів, побори податківців та інших хабарників "у законі" буде ліквідовано.
5) Комунальні платежі – посильні та обґрунтовані!
Разом ми домоглися мораторію на підвищення комунальних платежів. Наступний крок –
зменшення їх на 30% за рахунок використання для потреб населення українського при
родного газу, втричі дешевшого за імпортний, дешевої електроенергії атомних електро
станцій. Обмежимо законом комунальні платежі до 12 відсотків доходу сім'ї.
6) Дітям і молоді – державну турботу!
Ліквідуємо дитячу безпритульність.
За рахунок введення 1,5% податку на імпортні автомобілі, дорожчі 50 тис. грн., та
маєтки, ціною більше 500 тис. грн., забезпечимо підвищення зарплати педагогам до 350
грн. Державна допомога батькам становитиме не менше 200 грн. на дитину щомісяця.
Освіта, у тому числі вища, за рахунок держбюджету буде доступною всім. Вчити
потрібно тих, у кого є розум, а не лише гроші.
Молодь одержить законодавчі гарантії працевлаштування і житлове кредитування.
Забезпечимо професіоналізацію армії, скорочення строкової служби до 12 місяців.
7) Повернути вкрадені заощадження!
На підставі прийнятого в 1996 році за ініціативою соціалістів закону доб'ємося повер
нення і компенсації заощаджень за рахунок бюджету, незаконно вивезених за кордон
капіталів, коштів від приватизації, списанням боргів за комунальні та інші послуги.
Державу зміцнимо, суспільство згуртуємо, люди побачать перспективу!
За чесну владу! За краще життя!
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ПЕРЕДВИБОРЧА
ПРОГРАМА
СОЦІАЛ;ДЕМОКРАТИЧНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ
(ОБ'ЄДНАНОЇ)
З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Основні цінності:

СВОБОДА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ
СОЛІДАРНІСТЬ

СДПУ(О) – реальна потужна політична сила.
Нас сьогодні 350 тисяч, 17 тисяч наших первинних організацій діють у 11,5 тисячі міст,
сіл і селищ країни.
Ми – загальнонаціональна партія усіх верств населення з усіх регіонів, партія, чия ме
та – забезпечення рівних можливостей і життєвих шансів у реалізації соціальної актив
ності й творчого потенціалу для всіх громадян.
Соціалдемократія – за об'єднання українського суспільства на засадах дотримання
невід'ємних прав людини і соціального партнерства, за громадянський мир усередині
країни та рівноправне співробітництво з іншими країнами.
СДПУ(О) категорично відкидає політику протиставлення громадян України за національ
ною, мовною або класовою ознаками, політичний екстремізм в усіх його проявах.
У своїй діяльності партія спирається на ідеологію, що витримала іспит історією і до
вела свою ефективність у швидко мінливому світі.
Ми спираємося на успішний досвід і реальні технології управління і реформування,
які використовують європейські соціалдемократи. Для нас неприйнятне формування
програми дій на основі популістських гасел.
Вищий принцип діяльності партії – реалізація поставлених програмних завдань у
постійному діалозі з людьми. Суспільна злагода для нас – найважливіший критерій
успішності і реформ, і дій влади в цілому. СДПУ(О) налаштована на широку співпрацю з
партіями різноманітних спрямувань там, де така співпраця диктується інтересами
України та її громадян і де позиції цих партій не суперечать основним цінностям соціал
демократії.
Своє основне політичне завдання на сучасному етапі партія бачить у тому, щоб
сприяти створенню суспільства активних і відповідальних громадян. Ми маємо
унеможливити трансформацію України у "тіньове суспільство", життя якого регулюється
поза правовим полем.
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Передвиборчі програми партій та блоків
Це завдання може бути розв'язане тільки одночасно зі створенням механізмів
відповідальності влади перед суспільством. Зв'язок у ланцюгу:
"суспільство – партії – представницькі органи – виконавча влада" забезпечить
контроль суспільства над владою, реальний поділ влади, пріоритет суспільних інтересів.
Саме у цьому – ключ до створення некорумпованої і не обслуговуючої корпоративні
інтереси бюрократії державної машини, реальної демократії, ефективної та соціально
орієнтованої економіки.
Головний інструмент реалізації нашої програми – розроблення законів,
справедливих, здійснимих і зрозумілих. Дія законів має бути невідворотною, і в цьому
влада повинна почати із себе.
ПРОГРАМНІ ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СДПУ(О)
У громадськоCполітичному житті країни:
подолання правового нігілізму влади, коли міркування політичної доцільності і
кон'юнктури ставляться понад закон;
становлення партійнополітичної системи, підвищення ролі партій;
формування політично відповідального уряду більшістю Верховної Ради. СДПУ(О)
бачить своє завдання у формуванні більшості, до складу якої входили б фракції та
окремі політики, що поділяють базові принципи соціалдемократичної ідеології.
У зовнішньополітичній сфері:
зміцнення суверенітету держави і активну участь у міжнародному розподілі праці.
Входження України у світові та європейські міжнародні організації. Розвиток
зв'язків із Росією на умовах партнерства, рівноправності і взаємної вигоди;
створення системи загальноєвропейської колективної безпеки за участю країн
Західної, Центральної, Східної Європи та Росії.
У соціальній сфері:
стабільне забезпечення громадян роботою на основі створення нових робочих
місць. Розроблення і прийняття нового Кодексу законів про працю і нового
законодавства про профспілки, які відповідають сучасним умовам та інтересам
працівників; удосконалення правового захисту від безробіття, насамперед жінок і
молоді;
реальна можливість безкоштовного якісного лікування для основної маси насе
лення згідно з принципом: забезпечений сплачує за бідного, здоровий – за хворо
го. Розроблення і прийняття пакета законів, що гарантують реформування охоро
ни здоров'я на основі збереження, удосконалення, розвитку бюджетних ме
ханізмів фінансування у поєднанні з поступовим запровадженням соціального ме
дичного страхування;
радикальне зменшення розриву у доходах між найбагатшою і найбіднішою части
нами суспільства. Запровадження у податкове і трудове законодавство норм, що
забезпечують зменшення диференціації доходів;
доведення адресної соціальної допомоги до кожного, хто потребує її. Спрощення,
дебюрократизація механізмів надання соціальної допомоги;
забезпечення молоді можливістю отримати сучасну освіту, оволодіти професією,
мати власне житло;
державна опіка сім'ї, материнства й дитинства, ліквідація жебрацтва та дитячої
безпритульності.
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В економічній сфері:
стабілізація економічного законодавства. Забезпечення державою невідворот
ності виконання господарських договорів і суворого дотримання зобов'язань учас
никами господарської діяльності;
захист внутрішнього ринку та вітчизняного виробника з використанням усіх за
ходів, що узгоджуються з міжнародними правилами, включаючи помірний про
текціонізм;
якнайскоріше прийняття Податкового кодексу, що реально зменшить податковий
тягар для населення і суб'єктів господарювання, чітко регламентуватиме права і
взаємовідносини платників податків і фіскальних органів;
якнайскоріше розроблення і прийняття пакета законів, що забезпечують по
вноцінну реалізацію положень Земельного кодексу;
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу як необхідної умови зростання
зайнятості і структурної перебудови економіки;
створення систем стратегічного планування, що забезпечуватиме щоденну ро
боту держави над довгостроковими проблемами. Першочерговою стратегічною
проблемою є подолання наслідків виснаження соціальної та виробничої інфра
структури.
У духовноCкультурній сфері:
відродження традицій високої української культури як складової частини євро
пейського культурного простору;
відродження духовності й моралі, забезпечення та примноження інтелектуального
потенціалу суспільства;
гармонізація міжнаціональних та міжконфесійних відносин;
розвиток національної, мовної, релігійної самобутності;
повноцінний і вільний розвиток російської мови та культури.
***
МИ – РЕАЛІСТИ І НЕ ОБІЦЯЄМО НЕМОЖЛИВОГО
МИ ЗНАЄМО, ЩО І ЯК ТРЕБА РОБИТИ
РАЗОМ ЗМОЖЕМО ЗРОБИТИ БІЛЬШЕ
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