
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
УКРАЇНИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 216 
РЕКУНА АНДРІЯ ІВАНОВИЧА 

 
Економічний розвиток 
Прийняти пакет законів, які спрямовані на розвиток в Україні 

соціальної економіки. 
Встановлення європейського, або приближеного до нього, рівня 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, погодинної оплати 
праці. 

Змінити та посилити антимонопольне законодавство, розробити новий 
закон прямої дії для обмеження свавілля монополістів.  

Прийняти загальнодержавну Стратегію економічної безпеки України, 
основа якої - енергетична незалежність. Затвердити курс країни на 
енергозбереження та перехід до відновлюваних джерел енергетики. 

Законодавчо затвердити реалізацію населенню газу українського 
видобутку та електроенергії за ціною собівартість + транспортування + 30% 
на розвиток газодобувних та енергогенеруючих підприємств. 

Затвердити державну підтримку нових високотехнологічних галузей 
виробництва та підприємств. 

Законодавчо затвердити перехід від сировинного експорту до експорту 
товарів високої наукової та технологічної ємності. 

Прийняти закон про механізми державного гарантування безпеки 
внутрішніх інвестицій.  

Законодавчо обмежити виведення капіталів в офшорні зони.  
Шляхом кодифікації та систематизації законодавства про банківську 

діяльність та кредитування, змінити в країні кредитний клімат. 
Змінити недіючі закони та захистити вкладників, гарантувати безпеку 

банківських вкладів. 
Законодавчо врегулювати проблеми довгострокової оренди для 

ведення сільського господарського виробництва та будівництва підприємств.  
Провести кодифікацію законодавства, яке регулює земельні відносини. 
 
Державна влада 
Прийняти виборчий кодекс України. Вибори по відкритим партійним 

спискам. 
Запровадити дієву та прозору процедуру імпічменту Президента. 
Скорочення кількості депутатів ВР до 300. Створення при комітетах 

Верховної ради дорадчих органів - Комітетів експертів, до яких долучати 
фахівців та працівників з великим досвідом роботи для якісного підготування 
законопроектів. 

Створити у Верховній раді комісію з перевірки законопроектів 
відповідності вимогам Конституції у частині побудови соціальної економіки 
та соціальної держави. 

 



Правоохоронна діяльність та судочинство 
Здійснити реальну судову реформу. Призначення суддів через вибори.  
Законодавчо закріпити систему обрання прокурорів. 
 
Безпека та оборона 
Встановити розмір фінансування ЗСУ на рівні не менше 5% ВВП. 
Внести зміни в існуючі закони та створити боєздатний резерв ЗСУ. 
Провести повне переозброєння ЗСУ шляхом прийняття Державних 

довгострокових програм строком на 10 років. 
 
Подолання демографічної кризи 
Затвердити державну житлову програму для багатодітних сімей у 

сільській місцевості: сім’ї з трьома та більше дітей — державне забезпечення 
житловим будинком та по 2 га земель с\г призначення для ведення 
фермерського господарства на кожного члена родини. 

Спрощення процедури усиновлення дітей українцями. 
Державне житлове іпотечне кредитування. 
 
Зовнішня політика 
Неприпустимість жодних переговорів про зміну кордонів держави, 

введення кримінальної відповідальності за ведення таких переговорів. 
 
Місцеве самоврядування 
Повернення Києву районних рад. 
Максимальна децентралізація влади та реальна передача бюджетів на 

місця. 
Максимальне спрощення процедури та державна підтримка створення 

органів самоврядування населення.  
 
Екологія 
Затвердження Державної програми підготування та мінімізації 

негативних наслідків від зміни клімату. 
Економічне стимулювання роздільного збору сміття. 
Економічні стимули для екологічного переобладнання виробництв. 
 
Медицина 
Збільшення витрат на медицину до 10% ВВП. 
Державний протекціонізм у фармацевтичній галузі. 
 
Освіта та наука 
Перехід до науково-освітніх університетів та наближення освіти до 

вимог сьогодення шляхом збільшення практичних занять. 
Реальна освітня реформа 
Державна підтримка розвитку онлайн-освіти та безперервної освіти. 
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