
ПРИМИРЕННЯ І ПОРОЗУМІННЯ -
ЗАДЛЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ

 Сьогодні варто усім, хто 
вболіває за розвиток Хмель-
ницької області, об’єднатися 
заради процвітання нашого 
краю, а відтак і України. 

Наша політична сила  впев-
нено заявила про себе.  Масш-

табні перетворення починаються з невеликої справи. Великий шлях не 
можливий без першого кроку. І ми, команда однодумців, вже маємо досвід 
громадської роботи, маємо результати сотень здійснених справ, маємо 
сотні тисяч прихильників, які хочуть і можуть змінити на краще населені 
пункти Хмельниччини. Саме тому ми беремо участь у виборах до місце-
вих рад, щоб підтримати порядних, чесних і професійних людей, які пра-
цюватимуть на благо громади. 

У власній агітації ми не будемо застосовувати бруд та дискредитацію 
опонентів, а своїми діями та конкретними справами здобудемо перемогу. 
А тому наше завдання - на ефірах, на побутовому рівні не вв’язуватися 
ні в які дебати з тими, хто тільки цього і прагне, щоб спричинити супер-
ечку. Нехай жителі нашої Хмельниччини оцінюють людей за результатами 
їхньої роботи – до і після виборів. Наступного дня після парламентських 
виборів 2012 року ми не зупинилися на досягнутому, а одразу приступили 
до ремонту дитячого садка «Берізка» у м. Городок, оскільки наші діти ма-
ють навчатись і виховуватись у комфортних європейських умовах. Роботи 
по ремонту та оновленню об’єктів соціально-культурного призначення на-
селених пунктів не припинялися. Так само було і після виборів 2014 року. 
У с. Хоптинці ми доставили автомобіль швидкої допомоги, у Лісоводській 
школі почали встановлювати енергозберігаючі вікна та облаштовувати 
комп’ютерні класи. Продовжилися конкретні справи щодо розбудови на-
селених пунктів Хмельниччини. Бо ми звикли працювати.  

Ми спрямували свій шлях на створення нового демократичного сус-
пільства, оскільки є політичною силою небайдужих людей. Тих, кому хо-
четься змінювати якість життя в нашій Хмельницькій області, закликаю  
консолідуватися навколо розбудови України як цивілізованої, успішної, 
європейської держави, навколо конкретних справ!

ОЛЕКСАНДР 
ГЕРЕГА:  
«МАСШТАБНІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ПОЧИНАЮТЬСЯ 
З НЕВЕЛИКОЇ 
СПРАВИ».

Стабільність і розви-
ток – це основа якісних 
перетворень. Саме ці 
слова стали лейтмоти-
вом з’їзду політичної 
партії «За конкретні 
справи». З’їзд політич-
ної сили відбувся у                                     
Хмельницькому 12 ве-
ресня. Участь у ньо-
му взяли понад 300 
делегатів і засновни-
ки політичної пар-
тії - Олександр Гере-
га, народний депутат 
України, Галина Гере-
га, відома громадська 
діячка, депутат Київ-
ради двох скликань, 
та Андрій Шинькович,    
народний депутат 
України.

 Партія “За конкретні справи” вперше іде 
на вибори як самостійна політична сила. 
Це рішучий крок, якому передувала вели-
ка робота однойменної громадської орга-
нізації. Робота - реальна, потрібна людям, 
без політичної ідеології, без жодної бю-
джетної гривні. 

  Команду політичної партії об’єднує 
прагнення до змін в усіх сферах життя 
людини. Ми вкрай занепокоєні ситуацією 
в країні, у тому числі в економічній та соці-
альній сферах Хмельниччини. Водночас, 
ми належимо до тих людей, які не стоять 
осторонь проблем, а шукають шляхи їх 
вирішення. Ми не чекаємо, а діємо. Ми 
здійснюємо зміни своєю наполегливою 
працею і громадянською позицією, але 
вважаємо, що вони можливі за умови ви-
важеного підходу, поступального процесу 
і миру, громадської єдності і доброзичли-
вого ставлення один до одного, незалежно 
від бачення шляхів розвитку країни. 

Наша основна ідеологія - пряма народна 
демократія. Кожен громадянин області бра-
тиме участь у розподілі спільних фінансів 
територіальних громад, контролі за їх ви-
користанням та прийнятті рішень, які безпо-
середньо стосуються життя людей. Досяг-
ти цього можна як через постійний прямий 
зв’язок та взаємодію обраних депутатів міс-
цевих рад та виборців, так і через систему 
місцевих референдумів. Ми впевнені, що 
позитивні, масштабні і кардинальні зміни 
можливі тільки за умови припинення крово-
пролиття і руйнації. Сьогодні - час консолі-
дації нації, час еволюційних поступальних 
перетворень. Наш шлях – це методи комп-
ромісу та діалогу, а не конфлікту та агресії. 
Ми можемо і повинні зберегти ці традиції у себе в регіоні та, безперечно, поширити 
свій досвід на територію всієї України.

 Ми, ініціатори створення політичної партії “За конкретні справи”, вважаємо, що 
місцеві вибори 2015 року – це новий виклик для України. Це історичний шанс по-
класти початок розвитку територіальних громад, малих міст, сіл та селищ. Вибори 
до органів місцевого самоврядування 2015 року – це можливість побудувати міцну 
систему управління на місцевому рівні, що стане запорукою швидких та якісних змін. 
Але в центрі усіх перетворень стоять інтереси людини. 

Наша мета – на основі діалогу сформувати справжній дороговказ, який виведе 
нашу державу та кожну громаду із замкнутого кола безкінечних криз. Час руйнувань 
має піти в минуле. А йому на зміну вже приходить час будівничих, час людей, нала-
штованих на конструктивну роботу, час людей конкретних справ. 

ГАЛИНА ГЕРЕГА: 
«НАСТАВ ЧАС 
КОНСОЛІДАЦІЇ 
НАЦІЇ, ЧАС 
ЕВОЛЮЦІЙНИХ 
ПОСТУПАЛЬНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ».



А К Ц Е Н Т И  З ’ Ї З Д У  П А Р Т І Ї 

ЗВЕРНЕННЯ ДЕЛЕГАТІВ З’ЇЗДУ 
до громадськості Хмельницької області

Ми, делегати з’їзду політичної партії “За конкретні справи”, звертаємось до громадськості Хмельницької області із закли-
ком до єдності та консолідації зусиль усіх небайдужих людей. Тих, хто вірить у світлий завтрашній день України і, зокрема,  
Хмельниччини. Тих, хто готовий своєю працею встановлювати мир та спокій, стабільність та розвиток, порядок та справед-
ливість.

Багатотисячна команда організації “За конкретні справи” вважає, що примирення та порозуміння – це основа для позитив-
них перетворень. Численні жертви Революції Гідності, тисячі відданих життів, скалічених доль та спустошених душ війною 
на сході України – це жахлива ціна, яку сплатив український народ за право бути вільним і самостійним, за право бути рівним 
серед країн світу, за можливість чути українську мову, українську пісню та поезію, бачити усміхнені обличчя українських 
дітей. 

З поваги до загиблих героїв та світлої їх пам’яті, дбаючи про цілісність України, ми заявляємо: ніхто сьогодні не має права 
пропагувати насилля та ворожнечу. Порядок та спокій у містах і селах вдень і вночі має бути сповна встановлений. Суворе 
покарання за порушення порядку має забезпечуватись на засадах рівності усіх перед законом, незалежно від колишніх за-
слуг, статусів чи посад. Застосування зброї на тій частині України, де немає війни, де мешкають мирні люди, повинно кара-
тися. Боротьба з корупцією та хабарництвом має починатись із публічного викриття та покарання злочинців. Чиновник, який 
вимагає хабар, має назавжди залишитись у минулому. 

Нове скликання місцевих рад ми пов’язуємо з поверненням уваги з боку влади до освітян, медичних та соціальних пра-
цівників, працівників культури. Зростання економіки області, розвиток підприємництва та виробництва, розбудова соці-
альної інфраструктури, розвиток спорту – це першочергові перетворення, які вкрай потрібні Хмельниччині і які для нашої 
політичної сили є пріоритетними. І саме навколо конкретних справ ми закликаємо мобілізуватись усіх мешканців області.

Ми впевнені, що об’єднання зусиль прогресивних патріотичних сил під час виборів до органів місцевого самоврядування 
сприятиме формуванню нових ефективних місцевих рад, здатних до проведення якісних змін в усіх сферах життєдіяльності 
Хмельниччини, на всій території області. 

Єднаймося і творімо добро! Слава Україні!

Початок на стор. 1

Делегати з’їзду одностайно при-
йняли рішення взяти участь у черго-
вих виборах депутатів до місцевих 
рад, сільських, селищних та міських 
голів у жовтні цьо-
го року. Маючи 
досвід роботи у 
керівних органах 
місцевої влади, 
до делегатів з’їзду 
звернулася спів-
голова партії «За 
конкретні справи» 
Галина Герега: 

- Нове виборче законодавство 
ставить вимогу висуватись від полі-
тичної партії. І наша команда одно-
думців, до якої належить більшість із 
вас, дорогі друзі, поставила за мету 
об’єднати різних за світоглядом лі-
дерів, простих працьовитих людей, 
колишніх і нинішніх керівників, під-
приємців та працівників бюджетної 
сфери, молодь та старше покоління 
- в єдину політичну силу. Але бренд 
“За конкретні справи” наповнився 
реальним змістом, і ми нічого іншого 
не хотіли, окрім того, щоб створити 
партію з назвою “За конкретні спра-
ви”. Створення політичної партії “За 
конкретні справи” – це можливість 
для усіх мешканців Хмельниччини 
стати одним цілим. Час вимагає від 
нас, хмельничан, єдності на засадах 
земляцтва, любові до Поділля, праг-
нення працювати заради майбутньо-
го наших подільських дітей. Віримо, 

що результат нашої спільної роботи 
залежить виключно від щирості праг-
нень, відданості у праці та вірності 
курсу України на європейський век-
тор розвитку, демократичні цінності 

та верховенство 
права.

За словами 
Галини Гере-
ги, унікальність 
партії полягає в 
тому, що її ство-
ренню переду-
вала масштаб-
на робота. 

- Скажіть, 
будь ласка, яка ще з українських 
партій перед тим, як ввійти у полі-
тичний простір, щоденно працювала, 
здійснюючи реальні перетворення, 
роблячи справи, які, по суті, мала б 
робити держава та місцева влада? 
Жодна, окрім нашої партії, не почина-
ла свою роботу так, як це робимо ми 
– з конкретних справ. Уже ввійшла в 
історію Хмельниччини наша філосо-

фія: «Україна будується не патріотич-
ними гаслами, а патріотичними спра-
вами!» - наголосила Галина Герега.

Також абсолютна більшість деле-
гатів підтримала ініціативу заснувати 
щомісячну стипендію для дітей, чий 
батько загинув у зоні антитерорис-
тичної операції. Тож, аби підтримати 

родини загиблих військовослужбов-
ців, учасники з’їзду прийняли рішен-
ня про щомісячну 
виплату дітям, 
до досягнення 
ними 18-річного 
віку, стипендії у 
розмірі 2000 гри-
вень. Сьогодні на 
Хмельниччині 36 
дітей залишились 
без батьківсько-
го тепла через 
страшні події на 
Сході. 

Олександр Герега у своєму висту-
пі перед делегатами області наголо-
сив: 

- Ми йдемо на вибори не через те, 
що хочемо керувати кимось або чи-
мось, ми хочемо принести абсолют-

но інші стандарти та бачення розви-
тку нашого регіону. Конкретні справи 
– це не лише наші меценатські ба-
жання або бачення. Конкретні справи 
– це небайдужі люди в кожному ра-
йонному центрі, які мають залучати 
як масштабних інвесторів, так і місце-
вих підприємців. Наше першочергове 
завдання – створити на Хмельнич-
чині такий клімат, аби вітчизняні та 
іноземні компанії хотіли працювати з 
нами, щоб вони будували підприєм-
ства, які б не тільки створювали ро-
бочі місця, а й наповнювали місцеві 
бюджети. 

Представники партії висловили 
впевненість, що лише спільними зу-
силлями, об’єднавши всі можливості 
та досвід, подоляни зможуть зроби-
ти свій край процвітаючим регіоном 

України. Отри-
мавши після міс-
цевих виборів 
представництво 
партії в органах 
місцевого са-
моврядування 
усіх рівнів рад, 
протягом най-
ближчих двох 
років команда 
політичної сили 
«За конкретні 

справи» доведе дієвість своїх мето-
дик та програм на Хмельниччині. І, на 
тверде переконання партійців, є усі 
передумови, щоб саме хмельничани 
очолили початок докорінних перетво-
рень в усій Україні.

ПРИМИРЕННЯ І ПОРОЗУМІННЯ -
ЗАДЛЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ

Делегати з’їзду одно-
стайно прийняли рішення 
взяти участь у чергових ви-
борах депутатів до місцевих 
рад, сільських, селищних та 
міських голів у жовтні цього 
року. 

«Скажіть, будь ласка, 
яка ще з українських пар-
тій перед тим, як увійти у 
політичний простір, щоден-
но працювала, здійснюючи 
реальні перетворення, ро-
блячи справи, які, по суті, 
мала б робити держава та 
місцева влада?..»

Абсолютна більшість де-
легатів підтримала ініціа-
тиву заснувати щомісячну 
стипендію для дітей, чий 
батько загинув у зоні анти-
терористичної операції.

Наше першочергове за-
вдання – створити на Хмель-
ниччині такий клімат, аби 
вітчизняні та іноземні ком-
панії хотіли працювати з 
нами, щоб вони будували 
підприємства, які б не тіль-
ки створювали робочі міс-
ця, а й наповнювали місцеві 
бюджети. 



ВІТАЛІЙ ОЛУЙКО, голова Хмельницького обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України, 
доктор наук з державного управління

 В Україні стартує новий політичний сезон, стартує з початку виборчої кампа-
нії до місцевих рад. Ми готові до цієї боротьби і хочемо, щоб вона була чесною, 
чистою й на високому рівні політичних стандартів. Ми розуміємо, що буде вона 
брудною, на жаль, будуть технології збиття з пантелику наших виборців, буде 
багато імітації бурхливої діяльності та політичного популізму. Але ми «тиха», 
проте - відповідальна сила. Тож пропоную не вв’язуватися у будь-які політичні 
чвари, тому що в нас світла сторона політики. Ми йдемо до людей, щоб їх по-
чути, щоб разом сформувати потужні фракції у місцевих радах і завтра вирішу-
вати наболілі проблеми соціально-економічного напрямку. 

Ситуація в економіці країни надто складна. Сьогодні спад внутрішньо-вало-
вого виробництва України - мінус 37%. Безробіття досягло в Україні 23%. А у 

столиці арештовують голову служби зайнятості з мільйонними хабарами. Цей 
чиновник мав би боротися з безробіттям, а він хабарі приймає. Нічого не змі-
нилося. Не годиться! Ганьба! Надто багато шкідництва є в українській політиці, 
надто багато негідників намагаються заручитися підтримкою людей і спекулю-
вати. Ми дуже раді, що сьогодні на Поділлі з’явилася політична сила «За кон-
кретні справи». Аналогів подібних політичних сил не було. Ця команда на рідній 
Хмельниччині проводить потужну системну державницьку роботу по допомозі 
нашим людям і територіальним громадам. 

Колись, у ХV столітті в містах, де було Магдебурзьке право, вибори прохо-
дили наступним чином: люди збиралися на майдані, наприклад, у Кам’янець-
Подільському, і міського голову за ноги-руки викидали з вікна. Якщо цей міський 
голова дбав про людей, робив конкретні справи – люди його ловили і казали 
– керуй далі. Якщо він був безвідповідальним, не займався конкретними спра-
вами, тоді люди розходилися – він падав на граніт, ламав руки і ноги. 

Тож багатьом сьогодні потрібно задуматись, чи вони на своєму відповідаль-
ному місці. Дуже важливо, щоб до місцевих рад прийшли справжні лідери гро-
мадської думки. Ми сьогодні хочемо створити лабораторію законодавчих ініціа-
тив, щоб від Поділля йшли цікаві законотворчі ініціативи у парламент. 

Ми хочемо запропонувати парламенту створити на Хмельниччині вільну 
економічну зону «Подільські Товтри», прийняти законопроект про курорт «Са-
танів», подбати про людей, які живуть у 30-кілометровій зоні спостереження, 
щоб їхнє життя, їхні ризики були державою застраховані. Великі задуми по об-
ласному центру. Потрібно змінювати ідеологію: від ідеології перепродажу ми 
маємо переходити до ідеології виробництва. І тому потрібно створювати робочі 
місця, розвивати легку промисловість, створити технопарк, логістичний центр. 
Пріоритетна ідеологія партії «За конкретні справи» - ідеологія створення робо-
чих місць. 

Ми надто багато будуємо стін і занадто мало будуємо мостів. Ми за суспіль-
ний діалог, ми за примирення, ми за те, щоб об’єднати нашу область, згуртувати 
її, зшити її, як і зшити всю Україну. Ми за те, щоб в Україні запанували мир і 
злагода. І за це буде боротися наша політична сила. 

В  історії Поділля були випадки такої благородної справи, яку провадить 
сім’я Герег.  В минулому столітті ми пам’ятаємо подвижницьку працю графа 
Мархоцького, князя Сангушко, Потоцького. І в новітній історії в нас були теж 
легенди - Ткачук Григорій Іванович, Кірпа Георгій Миколайович – вони залишили 
яскравий слід на Поділлі. Феномен родини Галини та Олександра Герег – це 
продовження славних справ, зразок нащадків, які сьогодні пропонують ідеоло-
гію системну, державницьку, конкретну. Я пропоную нам усім об’єднатися на-
вколо цієї ідеології, вона благородна, за нею майбутнє! Слава Хмельниччині! 
Слава Україні!

ТЕТЯНА АГАФОНОВА, 
Малоклітнянський сільський голова Красилівського району

 Як представник органів місцевого самоврядування, я хочу підкреслити, що 
у нас, в Красилівському районі, навколо партії «За конкретні справи» згуртува-
лась велика кількість громадян – як посадових осіб, так і небайдужих активних 
людей, які не на словах, а на ділі вболівають за долю нашого краю, нашої дер-
жави. Ми бачимо чимало гарних справ, втілення багатьох реальних проектів, які 
ми разом реалізуємо. Кожного дня сільські громади стикаються з проблемами 
нестачі коштів на утримання об’єктів соціальної сфери, безробіття, бездоріжжя. 
І чомусь багато керманичів держави ці проблеми вирішують дуже просто, як-от: 
закрити школи, ФАПи, дитячі садочки, не розуміючи, що своїми руками знищу-
ють колиску нашої держави – українське село. Чомусь сьогодні є неактуальним 
розвиток кооперативного руху на селі, державна підтримка особистих селян-
ських господарств, що створить нові робочі місця, збільшить надходження до 
місцевих бюджетів. 

Політична сила «За конкретні справи» для нас - як ковток свіжого повітря, як 
велика надія на те, що, прийшовши до влади, нам разом вдасться реалізувати 
багато задумів, забезпечити гідне життя нашим односельцям, адже владу люди-
на обирає для того, щоб отримати достойне життя. І саме навколо таких лідерів 
політичної сили, як Галина та Олександр Гереги, Андрій Шинькович, потрібно 
об’єднуватись. Бо благодійництво, турбота про розвиток майбутнього поколін-
ня, про захист людей, які найбільше цього потребують, – стало сенсом їхнього 
життя.

Людям набридли пусті політичні гасла, які не мають ніякої конкретики. Люди 
потребують конкретних справ!

СВІТЛАНА ПАВЛИШИНА, депутат Чемеровецької 
районної ради, педагог з 20-річним стажем

Погодьтеся, незалежно від нашого бажання, сьогодні ми стали свідками швид-
ких змін у суспільстві. Це, без перебільшення, епохальні перетворення в історії 
України. На жаль, далеко не позитивні. Ці історичні зміни змушують нас пере-
глянути, здавалося б, непорушні цінності та принципи. Ми прозріли і відкинули 
ілюзію про «молодшого брата», переосмислили генетичний кодекс цінностей 
УКРАЇНЦЯ, громадянина, патріота. Тому абсолютно закономірно, що пріоритетом 
діяльності, спочатку громадської організації, а сьогодні політичної партії «За кон-
кретні справи», є формування громадянина України нової генерації, виховання 
дітей без комплексів минулого, сприяння розвитку галузі освіти в Україні.

Наші соціальні, виховні проекти «Різдвяний вернісаж», «Казковий скарб», 
«100 причин любити Україну», «Жінка. Мати. Берегиня» стали прикладом для 
консервативних, бюрократичних освітянських чиновників, як забезпечити ре-
зультат без десятка директив, наказів, рейтингів. Ми довели, що наші проекти 
– це те креативне поле, де панує розвиток, емоції, здорова конкуренція. 

Завдяки нашим лідерам освітянські проблеми на повний голос озвучені з 
найвищої парламентської трибуни, проте до їх повного вирішення ще далеко. 
Педагогічний загал, учні, батьки чекають, що в особі нашої політичної сили «За 
конкретні справи» знайдуть розуміння і підтримку, конструктивне і, головне, 
швидке реагування на усі ризики та виклики.

Ми уже сьогодні завдяки лідерам Олександру Володимировичу, Галині Фе-
дорівні, Андрію Васильовичу, завдяки досвіду діяльності у форматі громадської 

організації відчуваємо силу. Це нас вирізняє з-поміж інших політичних партій. 
Але час вимагає максимальної консолідації зусиль, виваженості та професіо-
налізму. Безумовно, ми будемо вчитися долати труднощі, з великим бажанням 
робитимемо гарні справи.

« З А  К О Н К Р Е Т Н І  С П Р А В И »
ВІДОМІ ЛЮДИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ - 

НА ПІДТРИМКУ ПАРТІЇ



П Р О Г Р А М А  П О Л І Т И Ч Н О Ї  П А Р Т І Ї
ЧАС ВИМАГАЄ ДІЙ!

Ми пропонуємо збалансований розвиток суспільства, 
який передбачає економічне зростання, матеріальне вироб-
ництво і споживання, що базуються на здатності екосистем 
відновлюватися і підтримувати життєдіяльність нинішніх і 
майбутніх поколінь.

Ми переконані: зробити це можна лише на засадах дієво-
го народовладдя, поваги до прав і свобод людини, захисту 
прав власності, громадянської злагоди і християнської мо-
ралі, створення умов для духовного і всебічного розвитку 
особистості.

Ми, українці, - сильний народ, який здатний власноруч по-
будувати своє майбутнє.

Ми пропонуємо співвітчизникам делегувати до усіх рівнів 
рад політиків, які орієнтуються не на інтереси окремих кла-
нів, а на традиційні для України та Європи цінності народної  
демократії.

Ми забезпечимо безпосередній зв'язок між депутатами та 
їх виборцями!

Державі – сучасні, міцні та ефективні інститути влади!
Суспільству – ефективні механізми контролю за владою!

ПОЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ
І. Народна економіка працьовитих власників і 

відповідальних господарів.
Чиновники повинні всіляко сприяти започаткуванню ново-

го бізнесу і створенню нових робочих місць, усвідомлюючи, 
що це вони обслуговують виробника, а не навпаки.

ІІ. Суспільство соціальної справедливості, де 
молодість має перспективу, а старість - повагу і 
гарантований захист.

Справедливі та ефективні правові, економічні та соціальні 
умови для праці, доступне якісне навчання, реалізація пра-
ва громадян на безпечне життя та довкілля, економічно за-
безпечена система охорони здоров'я та високі пенсії - ось 
формула соціальної справедливості, на якій ми наполяга-
ємо.

Має ефективно діяти спеціальне оподаткування надпри-
бутків.

ІІІ. Україна - парламентська республіка, де 
утверджується народовладдя.

Прозора та відповідальна влада, що формується на осно-
ві прямих виборів. Коаліційний уряд, підзвітний народним 
депутатам і громадськості. Розширення участі громадськос-
ті у формуванні та реалізації державної політики.

Суди, які належно фінансуються, працюють чесно і опе-
ративно. Судді несуть реальну відповідальність перед сус-
пільством за неправосудні рішення.

IV. Україна - частина європейської цивілізації, 
рівноправний учасник політичних і економічних 
інтеграційних процесів.

Гармонізація українського законодавства з європейським 
у питаннях безпеки життєдіяльності людини, збереження бі-
орізноманіття та відновлення екосистем. Заборона ввезен-
ня або транзиту Україною екологічно небезпечних відходів з 
інших країн.

Україна є другом та надійним партнером для 
всіх своїх сусідів.

ПРІОРИТЕТИ ПАРТІЇ:
Вільна людина - міцна держава

В основі всіх суспільних, соціально-економіч-
них, політичних і державотворчих процесів - люд-
ська особистість.

Суспільство очікує на:
- здійснення судової реформи;
- впровадження системи постійного громад-

ського контролю за діяльністю влади і механіз-
му боротьби з корупцією та організованою зло-
чинністю;

- вільні та відповідальні засоби масової інфор-
мації;

- всебічне сприяння розвитку інститутів грома-
дянського суспільства.

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМ
Реформа місцевого самоврядування

- розширення повноважень органів місцевого самоврядування, ви-
ведення районних і обласних рад з-під "патронату" місцевих держав-
них адміністрацій, утворення власних виконавчих органів районних 
та обласних рад і передача їм усіх управлінських повноважень само-
врядування;

- запровадження до бюджетного та податкового законодавства 
принципу, за яким бюджетні доходи (податки, інші обов'язкові плате-
жі) залишаються в розпорядженні органів місцевого самоврядування 
з виділенням певної частки на загальнодержавні потреби (принцип 
формування бюджету "знизу");

- здійснення загальнодержавної політики на місцях через терито-
ріальні відділення центральних органів державної виконавчої влади;

- збільшення інвестиційних програм, спрямованих на збалансова-
ний розвиток малих міст, селищ, сіл.

Соціальні реформи
- суттєве поліпшення фінансування освіти, науки і культури шля-

хом збільшення бюджетних видатків і залучення позабюджетних 
асигнувань;

- надання освітянам і медикам статусу державного службовця;
- збільшення бюджетних асигнувань на роботу державних медич-

них закладів до рівня 4% від розміру ВВП України, забезпечення до-
ступної і якісної медичної допомоги для населення;

- реформа житлово-комунального господарства, здійснення про-
грам забезпечення соціальним житлом;

- збереження та реальне забезпечення справедливих соціальних 
пільг (щодо комунальних послуг, оплати житла, послуг транспорту, 
зв'язку, придбання медикаментів тощо) для незахищених верств на-
селення, запровадження законодавчих механізмів, які б виключали 
пільги для тих, хто на них не заслуговує;

- поступове підвищення пенсій, яке має бути реальним, а не номі-
нальним;

- запровадження принципу соціальної справедливості у ставленні 
держави до різних категорій пенсіонерів.

Реформування і модернізація національної економіки
- розбудова сучасної моделі економічної системи, яка б органічно 

поєднала в собі державне управління і ринкове саморегулювання, 
економічну свободу й ефективний державний контроль;

- перетворення України на економічно самодостатню державу з 
власним науково-технічним потенціалом;

- пріоритетний розвиток секторів, які випускають кінцеву продукцію;
- сприяння вільній приватній ініціативі;
- підтримка дрібних землевласників;
- прийняття загальнодержавної програми модернізації екологічно 

небезпечних виробництв.
Основна мета цих заходів - зростання реальної вартості робочої 

сили і добробуту кожного громадянина.
Зовнішня політика

- набуття Україною асоційованого членства в Європейському Союзі;
- участь в Єдиному економічному просторі лише на засадах рівно-

правного партнерства.

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ 
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДЕПУТАТАМИ ТА ЇХ ВИБОРЦЯМИ!



« З А  К О Н К Р Е Т Н І  С П Р А В И »

У науково-технологічній політиці:
• категорична відмова від залишкового принципу фінансування науки та 
освіти;
• забезпечення законодавчих умов для створення ефективного націо-
нального ринку наукових розробок;
• стимулювання розвитку високотехнологічного виробництва з високою 
часткою інтелектуальної праці і створення національного інноваційного 
середовища;
• законодавче врегулювання захисту інтелектуальної власності.

У податковій політиці:
• зменшення кількості податків, об’єднання податків, що мають тотожну 
податкову базу;
• зменшення податкового тягаря шляхом зниження ставок податку на 
прибуток і податку на додану вартість;
• впровадження диференційованого ПДВ;
• спрощення процедур реєстрації та оподаткування малого і середнього 
бізнесу;
• зниження податків на заробітну плату;
• перенесення центру ваги оподаткування із заробітної плати на прибу-
ток, з бідних на багатих, введення диференційованого податку на надви-
сокі доходи, коштовну приватну нерухомість, транспортні засоби тощо;
• заохочення, у тому числі податкове, банків щодо фінансування програм 
соціального захисту населення: оплату навчання, охорону здоров’я, бу-
дівництво житла тощо.

У бюджетній політиці:
• формування місцевих бюджетів переважно за рахунок власної дохідної 
бази;
• встановлення відрахувань до місцевих бюджетів від загальнодержав-
них податків та зборів;
• створення системи бюджетного індикативного планування на серед-
ньострокову перспективу (3-5 років);
• систематизація і координація чинного законодавства з метою правово-
го забезпечення програм відновлення і розвитку фінансово-економічно-
го потенціалу регіонів країни;
• встановлення критеріїв прозорості використання коштів, при порушенні 
яких регіон втрачає право на фінансову підтримку.

У системі трудових відносин:
• створення системи ефективного політичного і соціального захисту ін-
ституту праці;
• перехід до погодинної оплати праці;
• відновлення роботи «соціальних ліфтів» - приведення розміру заробіт-
ної плати у відповідність до рівня кваліфікації робітника;
• активне застосування інструментів правового і господарчого арбітражу 
у вирішенні трудових конфліктів.

У регіональній промисловій політиці:
• структурна перебудова економіки регіонів з огляду на необхідність 
формування та пріоритетного розвитку т. зв. «точок зростання»;
• відновлення єдиних технологічних ланцюгів у виробництві на основі 
внутрішньо- та міжрегіональної кооперації;

• розвиток територіально-промислових комплексів і міжрегіональної еко-
номічної взаємодії;
• реконструкція та модернізація виробничих фондів міст, особливо в ін-
дустріальних мегаполісах;
• створення високотехнологічних і наукомістких підприємств, здатних ви-
пускати конкурентоспроможну продукцію;
• створення мережі технологічних парків та інших інноваційних структур;
• формування регіональних галузевих науково-технічних комплексів;
• створення у регіонах належної матеріальної бази для професійної пе-
репідготовки кадрів.

В аграрній політиці:
• державна підтримка конкурентоспроможного на вітчизняному та зо-
внішніх ринках національного агровиробництва на базі створення засно-
ваних на добровільних кооперативних засадах великих високомеханізо-
ваних сільськогосподарських підприємств;
• створення інституційних передумов для залучення фінансового капіта-
лу в аграрне виробництво;
• впровадження системи міжрегіональних аграрних бірж і сільськогоспо-
дарських ринків;
• надання ефективних правових і адміністративних можливостей для ор-
ганізації нових ефективних форм господарювання на селі;
• ширше застосування можливостей оренди і земельної застави;
• впровадження програми державної підтримки для приватних господа-
рів і фермерів;
• встановлення паритету цін на сільськогосподарську та промислову про-
дукцію;
• беззастережне збереження права власності українського народу на 
землю, надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального шельфу та ви-
ключної (морської) економічної зони.

ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА – ГАРАНТІЯ 
ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ!

Правова та економічна безпека людини
• встановлення жорсткої відповідальності за порушення конституційних 
прав громадян;
• модернізація системи трудових відносин на засадах соціального парт-
нерства;
• суворий контроль держави за дотриманням стандартів умов праці та 
забезпечення соціальних гарантій працівникам на підприємствах, в ор-
ганізаціях та установах усіх форм власності;
• активна підтримка діяльності недержавних організацій із захисту прав 
громадян;
• створення ефективної правової бази для боротьби з корупцією та еко-
номічною злочинністю.

Екологічна безпека
• спільне проведення державними і громадськими природоохоронними 
структурами регулярних місцевих моніторингів щодо екологічної ситуації 
та безпеки з обов’язковим оприлюдненням їхніх результатів;
• вирішення комплексу медичних, соціальних і науково-технологічних 
проблем, пов‘язаних із Чорнобильською катастрофою та питаннями без-
печної експлуатації об‘єктів атомної енергетики загалом;
• створення загальнонаціональної системи аналізу та прогнозування 
внутрішніх і зовнішніх екологічних загроз, пов‘язаних як із природними 
чинниками, так і з антропогенним впливом на навколишнє середовище;
• надання пріоритету в інвестуванні екологічно безпечним та енергозбе-
рігаючим проектам і технологіям. 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Відновлення і розвиток культурної інфраструктури:
• відродження системи дитячих культурно-просвітницьких закладів, те-
атрів, будинків творчості, системи кінопрокату, літніх дитячих таборів та 
культурно-оздоровчих центрів у регіонах;
• формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних 
центрів, які мають стати осередками гармонійного розвитку всіх культур, 
що існують у нашій країні.

Для гармонізації конфесійних відносин і активізації 
ролі духовних цінностей у житті суспільства партія:

• сприятиме міжконфесійному діалогу в українському суспільстві;
• забезпечуватиме рівні можливості для діяльності усіх конфесій у кож-
ному регіоні;
• домагатиметься невтручання державних органів у справи релігійних 
організацій;
• протидіятиме проникненню в Україну деструктивних культів.

КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ

Партія наполягає на оновленні кон-
цепції національної безпеки України 
з урахуванням таких пріоритетів:



З А  М И Р  І  С П О К І Й  В  У К Р А Ї Н І

ОБОРОННА ТА 
ВІЙСЬКОВА 

СФЕРА:
• оптимізація кількіс-
них і якісних пара-
метрів Збройних Сил 
України, оптималь-
них за чисельністю, 
оснащених сучас-
ною військовою тех-
нікою і озброєнням, 
всебічно забезпече-

них, здатних виконувати конституційний обов’язок – на-
дійно захищати недоторканність рубежів Вітчизни, її не-
залежність та суверенітет;
• формування військово-промислової політики, струк-
турна перебудова оборонно-промислового комплексу 
країни, здатність забезпечити модернізацію систем 
озброєнь і військової техніки;
• розвиток військової науки, пріоритетне фінансуван-
ня військових науково-дослідницьких та дослідно-кон-
структорських розробок, насамперед у галузі високо-
точних озброєнь;
• перехід до професійної армії та контрактних форм про-
ходження військової служби з урахуванням фінансових 
можливостей держави;
• прискорення реформування інших силових структур 
(Прикордонної служби, Служби безпеки України, право-
охоронних органів);
• створення справедливої системи соціального захисту 
військовослужбовців, працівників правоохоронних орга-
нів.

«Сьогодні не 
можливо пере-
оцінити внесок 
тих, хто боро-
нить Україну на 
передовій Дон-
басу. Кожен із 
них, ризикуючи 
власним жит-
тям, дає нам 
можливість тут, 
на мирній тери-
торії, розвивати 
економіку та со-
ціальну сферу держави. Поруч із тією роботою, яку проводить політич-
на партія «За конкретні справи» задля підтримки воїнів, наша команда 
вирішила заснувати щомісячну стипендію кожній неповнолітній дитині, 
батько якої загинув за мир, територіальну цілісність, недоторканність 
державних кордонів та суверенітет України», – підкреслив народний 
депутат України, лідер партії «За конкретні справи» Олександр Герега. 

Сьогодні на Хмельниччині 36 дітей залишились без батьківського 
тепла через страшні події на Сході. Тож, аби підтримати їх і тим са-
мим віддячити їхнім батькам за мужність та патріотизм, усі учасники  
партійного з’їзду політичної сили «За конкретні справи» одноголосно 
підтримали рішення про щомісячну виплату дітям до досягнення ними 
вісімнадцятирічного віку у розмірі 2000 гривень. 

 Олександр САВЧУК – командир відділення розвідників Хмельницького 
окремого полку спеціального призначення, який приїхав додому у ко-
роткострокову відпустку. Прибувши на 10 днів, Олександр Петрович, яко-
го обрано головою Чемеровецької районної організації політичної партії 
«За конкретні справи», всю відпустку присвятив розбудові районної пар-
тійної організації. Ми почули думку прагматичної людини, яка свідомо, у 
зрілому віці пішла добровольцем в АТО, про сподівання щодо завершен-
ня цієї війни.

...про бойовий 
дух

У людини, яка взяла 
в руки зброю, виника-
тиме бажання стріля-
ти. І тут тільки від 
внутрішньої культури, 
свідомості й моралі 
залежить її рішення: 
коли і в яких випадках 
натиснути на спуско-
вий курок.

Бойовий дух наших 
солдатів є достат-
ньо сильним. Біль-
шість з них готові 
померти за незалеж-
ність України, вони 
рвуться у бій і не за-
доволені роллю фак-
тора стримування. 
Хоча нерозбірливість 
у кандидатах на мо-
білізацію, злиденність 
життя, непостій-
ність влади і переваж-
но її постійна зрада 
інтересів простого 
люду, звичайно, відо-
бражається на тому, 
хто служить в армії і 

як служить. 
... про армію

Армія змінюється. 
Є хороша позитив-
на динаміка. Молоді 
лейтенанти стали 
бойовими офіцерами 
з бажанням змінюва-

ти армію, змінюва-
ти «стару школу», 
пережитки якої – це 
неефективність ви-
користання Збройних 
Сил, «важке наро-
дження» наказів, що 
відстають від реаль-

ної обстановки, пере-
страховка командирів 
через боязнь втрати 
звання та посади.
...про волонтерство

Особлива сторін-
ка цієї війни – це во-
лонтери та ті, хто 
їм допомагає. Без них 
армія може стріляти, 
але вижити у цій війні 
не зможе.  Я передаю 
великі слова вдячнос-
ті усім, хто в силу 
своїх можливостей 
допомагає армії. Для 
неї – це життєво не-
обхідно. 

Особливі слова 
подяки Чемеровець-
кому волонтерсько-
му руху «Перемога», 
який постійно дбає 
про мобілізованих 
земляків. Я не шко-
дую про свій вибір. І 
готовий півроку, які 
мені залишилось слу-
жити, гідно викону-
вати свій військовий 
обов’язок.

В період, коли український народ 
мужньо захищає територіальну ціліс-
ність і недоторканність нашої краї-
ни на її східних кордонах, політична 
партія «За конкретні справи», засно-
вниками якої є Олександр та Галина 
Герега, об’єднала свої зусилля, щоб 
допомогти нашій армії.

За рік часу надано допомогу Укра-
їнській армії на суму понад 15 млн. 
грн. У тому числі закуплено:

  бронежилети покращеної якості;
 шоломи кевларові;

 матеріали для ремонту приміщень;
  спальні мішки;
 карімати;
 колючий дріт;
 мішки поліпропіленові для облад-

нання блокпостів та багато іншого.
І надалі триває робота щодо зміц-

нення боєздатності Збройних Сил 
України.

З ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» 

Розділ V. Національна безпека

ПРО ВІЙНУ - СЛОВАМИ ЗЕМЛЯКІВ

ЩОМІСЯЧНА СТИПЕНДІЯ - 
ДІТЯМ ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ

На з’їзді політичної партії «За конкретні справи» де-
легати підтримали ініціативу, озвучену Андрієм Шутя-
ком, учасником АТО, - заснувати щомісячну стипендію 
для дітей, чий батько загинув у зоні антитерористичної 
операції. За це рішення проголосували 357 делегатів 
позачергового партійного з’їзду політичної сили «За 
конкретні справи».

ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ - 
ВІД КОМАНДИ 

«ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ»



С П О Р Т  -  Ц Е  Ж И Т Т Я

На першості країни ви-
значилися найсильніші 
спортсмени, які представ-
лять Україну на майбут-
ньому Чемпіонаті світу у 
США в листопаді цього 
року. У масштабних наці-
ональних змаганнях взя-
ли участь понад 300 важ-
коатлетів та тренерів з 22 
областей України.

У рамках Чемпіонату 
України 11 вересня від-
булися урочистості з 
приводу 120-річчя цього 
виду спорту в Україні. На 
подію були запрошені ти-
туловані ветерани важкої 
атлетики, зіркові спортс-
мени країни, представ-
ники міжнародних Феде-
рацій важкої атлетики та 
багато інших почесних 
гостей. 

Серед спеціально за-
прошених - найвідомі-
ші важкоатлети країни: 
Олімпійські чемпіони 
Олексій Торохтій, Ната-
лія Скакун; Олімпійські 
призерки Ольга Коробко, 
Юлія Калина; чемпіонка 
Європи, призерка Чемпі-
онату світу з важкої атле-
тики Юлія Паратова.

Почесними гостями свя-
та були: президент Між-
народної федерації важ-

кої атлетики Томаш Аян, 
Міністр молоді та спорту 
Ігор Жданов, президент 
Національного Олімпій-
ського комітету України 
Сергій Бубка, керівники 
області та міста, видатні 
українські спортсмени, 
тренери. 

Вітаючи присутніх із 
120-річчям федерації, 
Ігор Жданов зауважив, 
що українська важка ат-
летика є визнаною на 
міжнародному рівні і має 
великі досягнення. Окре-
мі слова подяки міністр 
висловив Олександру Ге-
резі за підтримку важкої 
атлетики та значний вне-
сок у розвиток спортивної 
інфраструктури України 
і Хмельниччини. Прези-
дент Національного олім-
пійського комітету Сергій 
Бубка, назвавши імена 
прославлених важкоат-
летів держави, також від-
значив подружжя Галини 
та Олександра Герег.

Про високе міжнарод-
не визнання України як 
сильної спортивної кра-
їни свідчить і те, що на 
свято завітав, незважаю-
чи на свій щільний графік, 
президент Міжнародної 
федерації важкої атлети-

ки Томаш Аян. 
Цього пам’ятного дня 

Олександра Герегу за 
вагомий внесок у розви-
ток спорту нагородили 
золотою медаллю від 
Міжнародної федерації 
важкої атлетики, а також 
відзнаками та почесними 
грамотами Національно-
го олімпійського комітету, 
Міністерства молоді та 
спорту, департаменту фі-
зичної культури і спорту 
Хмельницької обласної 
державної адміністрації. 
В цей урочистий день кра-
щих важкоатлетів було 
нагороджено пам’ятними 
подарунками в п’яти но-
мінаціях: «Видатні тре-
нери та спортсмени сьо-
годення», «Майбутнє 
важкої атлетики: тренери 
та спортсмени», «Видатні 
ветерани: тренери, орга-
нізатори, судді», «Видат-
ні спортсмени минулого» 
та «За сприяння розвитку 
важкої атлетики України».

Слова вдячності гості 
і спортсмени висловили 
президенту Федерації 
важкої атлетики Олексан-
дру Герезі та почесному 
президенту спортивного 
клубу «Епіцентр» Галині 
Герезі.

ОЛЕКСАНДР  ГЕРЕГА: «НЕХАЙ ЛУНАЄ ГІМН УКРАЇНИ 
НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ ТА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ!»

Томаш АЯН, 
президент Міжнародної федерації важ-

кої атлетики:
 «За останні кілька років, відколи Федерацію 

важкої атлетики очолив Олександр Герега, збір-
на команда України впевнено входить у десятку 
найсильніших команд світу. 

Приємно відзначити, що і в непростий для 
України час є соціально відповідальні особис-
тості, люди справи, які сприяють будівництву 
сучасних спортивних споруд та популяризації 
важкої атлетики в Україні».

Сергій БУБКА, 
президент Національного Олімпійського 

комітету:
«Якби в Україні було хоча б п’ять таких прези-

дентів федерацій різних видів спорту, як Олек-
сандр Герега, ми б мали значно більше спортив-
них досягнень. Бо Олександр Володимирович 
дбає по-справжньому про спортсменів-важкоат-
летів, про те, щоб вони у нових спортивних клу-
бах тренувалися й досягали вершин, прославля-
ючи Україну на світових помостах». 

Олександр ГЕРЕГА,
 президент Федерації важкої атлетики 

України: 
«Ми хочемо на нашій Хмельниччині відродити 

спорт! І у нас для цього є сили, вміння і власне 
бачення. Я не можу встановити рекорд України з 
якогось виду спорту, але я можу встановити ре-
корд з будівництва нових спортивних клубів та 
майданчиків. Я хочу чути гімн України на Чемпі-
онатах світу та Олімпійських іграх, оскільки тоді 
нагороджуватимуть спортсменів, які відстоюють 
честь нашої держави та заявляють про неї перед 
усією світовою спільнотою. І я впевнений, що ми 
досягнемо чималих висот у спорті, тим самим 
пропагуючи здоровий спосіб життя серед укра-
їнської молоді!».

З 8 по 11 вересня у новому спортивному клубі «Епі-
центр» м. Хмельницький під патронатом президента 

Федерації важкої атлетики України 
Олександра Гереги та почесного президента 

СК «Епіцентр» Галини Гереги, 
за сприяння політичної партії 

«За конкретні справи», відбувся 
Чемпіонат України з важкої атлетики-2015.



З А  Р О З В И Т О К  Т А  П Р О Ц В І Т А Н Н Я


