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Свищука Данило Олександровича 

 
Розвиток нашої країни неможливий без реалізації послідовного і всеосяжного 
мирного плану, який забезпечить країні міцний і довгостроковий мир. Для 
досягнення цієї мети, потрібно негайно: 
• Розробити та реалізувати Національний план примирення, провести 

розслідування масової загибелі мирних громадян під час подій на Майдані 
у Києві, в Одесі та на сході України. 

• Засвідчити прагнення України до збереження позаблокового статусу. 
• Активізувати переговори з Росією за посередництва держав ЄС, США та 

інших країн з метою створити сталі умови для миру. 
• Забезпечити зміцнення обороноздатності країни, соціального захисту 

військовослужбовців, правоохоронців та їх сімей, членів родин загиблих 
і поранених учасників воєнних дій.  

• Створити ефективну систему дієвого самоврядування з забезпеченням 
широкого кола активної частини населення для участі в работі органів 
місцевого самоврядування 

• Реорганізувати діяльність житлово-комунального комплексу, а саме: 
негайної розробки та запровадження системи реорганізації і реконструкції 
«застарілого житлового фонду» та запровадження дієвої системи з 
виконання капітального та житлового фонду, благоустрою прилеглих 
територій 

• Забезпечення державним замовленням підприємств вітчизняної 
промисловості, передусім – машинобудування, металургії, сільгосп 
переробки. 

• Відновлення соціальних стандартів і зростання внутрішнього ринку. 
• Обмеження імпорту готової продукції, яка виробляється в Україні, за 

допомогою механізмів СОТ і не тарифних інструментів.  
• Скоротити кількість контролюючих органів, їхні контрольні функції та 

кількість чиновників, які в них працюють. 
• Відмовитися від каральної податкової політики. Перевіряти тільки тих, хто 

має явні ознаки ухиляння від сплати податків. Запровадити мораторій на 
збільшення податкового навантаження.  

• Впровадити систему особистої відповідальності чиновників 
контролюючих органів за обґрунтованість  і законність перевірок бізнесу. 

• Розширити права громадянського суспільства в боротьбі з корупцією. 
• Запровадити кредитні та податкові канікули для підприємств у регіонах, 

які постраждали внаслідок воєнних дій. 
• Переглядати прожитковий мінімум, розміри мінімальних зарплат і пенсій 

щонайменше 4 рази на рік. Пенсії та допомоги мають підвищуватися 
пропорційно зростанню цін. 



• Підвищити соціальний захист молодих родин, збільшити виплати 
допомоги при народженні кожної наступної дитини та виплати допомоги 
по догляду за дитиною до 3-х років, знизити ставки кредитування на житло 
та облаштування побуту молодих сімей. 

• Зупинити скорочення працівників бюджетної сфери. 
• Відкрити державну програму з пільгового кредитування та підтримки 

малого та середнього бізнесу. 
• Посилити Закон про зайнятість спеціальними заходами для підтримки 

підприємств, які створюють робочі місця в період кризи. 
 

Що стосується моєї роботи в окрузі, 
ГАРАНТУЮ: 

у своїх щоденних кроках на посаді народного депутата України керуватись не 
лише цією програмою, а і настановами, які даватимуть мені мої виборці з 
вирішення актуальних проблем нашого округу, проблеми якого для мене є 
першочерговими! 

 
 
 

 
«20»  червня 2019 р.                                                  _____________  Д.О. Свищук 


