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Я, Гарницький Павло Петрович, як і всі українці та громадяни України бажаю змін 

у рідній державі. 
Прикро розуміти та бачити, але головне відчувати, як у вищому законодавчому 

органі України перебувають випадкові люди, а більшість з них не є фахівцями, що 
фактично і призводить до ухвалення непопулярних законів, які спрямовані не на 
користь людей. 

Я розумію, що я один можливо і не зможу покращити життя громадян та виборців, 
які віддадуть за мене свій голос, але впевнений, що я, як одиниця колегіального 
органу, зможу вплинути на прийняття рішень, а від так, через мене можна почути 
голос та відчути біль та страждання своїх виборців, одним з яких я теж є. 

Впевнений, що кожен з нас, відчуває біль, яка не проходить ось вже п’ять років, яка 
почалась після революції «ГІДНОСТІ», яка поселилась в нас не тільки після агресії з 
боку Російської Федерації, але і від того, що ми, громадяни своєї країни, обираємо 
кожного разу не тих, кого бажаємо. І чомусь наш вибір вкотре, випадає на тих, хто вже 
був обраний раніше. І всі ці обіцянки попередніх кандидатів, закінчувалися одразу 
після отримання ними нашого мандату довіри. 

Я бажаю радикальних змін, спрямованих на покращення життя за стандартами 
цивілізованого світу. Я мрію, аби наша держава було однією з країн Європейського 
Союзу, а захист непорушних кордонів, ми здійснювали спільно та у союзі з НАТО. 
Розумію, що не всі розділяють таку позицію. Але нам слід спробувати щось змінити 
аби остаточно розірвати зв'язок з минулим, пов'язаний із Радянським Союзом, який з 
1918р. захопив та розділив нашу соборну та єдину країну під назвою Українська 
Народна Республіка (УНР). 

Прийшов час єднатись та боронити нашу країни, а відновити захоплені території 
України, обов’язок чого є кожного патріота та громадянина України. 

Тому, моя програма є короткою, але бажання працювати для людей є велике: 
1. Розробляти та голосувати за закони, спрямовані на покращення життя людей та в 

інтересах держави. 
2. Створить прямий зв'язок, між депутатом та своїми виборцями. 
3. Ніякої недоторканості до посадових осіб, бо недоторканість має кожна людина, 

гарантії які прописані у Конституції України, а відповідальність у кримінальному 
кодексі України. 

4. Розробити та подати до Верховної Ради України зміни до законів України, за якими 
судочинство у кримінальних справах повинно проводитись виключно судом 
присяжних, а суди мають обиратись місцевою громадою. 

5. На законодавчому рівні закріпити, що оплата за житлово-комунальні послуги не 
може перевищувати 15 % від доходів громадян. 

6. Малозабезпечені особи, повинні отримувати матеріальну допомогу грошима, а не 
шляхом субсидій та різного роду дотацій. 

7. Відновлення дитячих кружків та профтехнічних навчальних закладів. 
Працевлаштування молодих спеціалістів після закінчення навчання. 

 
Спільно ми сила і нас не подолати. 

 


