
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА  
кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 216 
від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ» 

Дубія Ігоря Валерійовича 
 
Усвідомлюючи загрози та виклики, які постали перед країною, прагнучі повернути в 
Україну мир і стабільність, я Дубій Ігор Валерійович, іду на вибори, щоб захистити 
права і свободи та гідні умови життя людей.  
Ця програма є Чесним суспільним договором між мною та виборцями.    

  
МИР. ЄДНІСТЬ. КОНСОЛІДАЦІЯ 
 

• введення мораторію на порушення питань, що розколюють країну; 
• реалізація зовнішньої політики партнерства, яка сприяє розвитку суб’єктності 

України у світі.  
 
УКРАЇНА — ПРАВОВА ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА 
 

• посилення кримінальної відповідальності за скоєння корупційних злочинів 
політиками та державними чиновниками; 

• зняття недоторканності із Президента України, народних депутатів, суддів. Усі 
повинні бути рівними перед Законом; 

• забезпечення реального народовладдя через прийняття Закону «Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою»;  

• розширення повноважень місцевого самоврядування. Обласні та районні ради 
отримають можливість створювати виконавчі комітети, а люди – право на 
прямих виборах обрати керівників регіональної влади; 

• створення муніципальної поліції з прямою виборністю її керівників. 
 
ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ 

 
• боротьба з корупцією, рейдерством та нечесною конкуренцією; 
• відродження України як сучасної індустріальної держави з високим рівнем 

науково-технологічного розвитку та конкурентною вітчизняною промисловістю; 
• зниження податкових ставок, введення податкових канікул для суб’єктів малого 

і середнього бізнесу; 
• залучення державного фінансування та приватних інвестицій у розвиток міста 

Київ. 
 
 

ТАРИФИ 
 
Головний пріоритет — боротьба з бідністю та соціальний захист населення. 
 

• зниження тарифів на газ для населення України до 3800–4000 грн за тис. куб. м; 



• списання заборгованості соціально незахищеним верствам населення за 
житлово-комунальні послуги та встановлення справедливих субсидій; 

• підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної 
пенсії – до 7 тисяч гривень. 

• підвищення виплат при народженні дитини; 
• запровадження прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб; 
• встановлення неоподатковуваного доходу фізичних осіб на рівні мінімальної 

заробітної плати.; 
• відновлення пільг та забезпечення гідної державної допомоги всім соціально 

вразливим категоріям населення. 
 
РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇНИ ТА МІСТА КИЇВ 

 
• збереження та розвиток мережі шкіл, дошкільних та професійно- технічних 

закладів освіти; 
• фінансування закладів професійно-технічної освіти з держбюджету; 
• збільшення державного фінансування мережі пунктів медичної допомоги, 

поліклінік та лікарень; 
• забезпечення невідкладної медичної допомоги; 
• гідна зарплата, достойні умови праці — запорука повернення в Україну 

унікальних фахівців.  
 

Моя мета: об’єднання країни за Формулою національного успіху,  
де у чисельнику – розвиток культури, а у знаменнику —  

підвищення рівня життя, доходів, гідна самореалізація людини! 
 

 

 

07 червня 2019 року      ________________  Дубій Ігор Валерійович 
     

 


