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Україна: з вірою у майбутнє 

 
Сьогодні суспільство вимагає кардинальних і невідкладних змін в 

державі. Ці зміни залежать не від однієї особи, не лише від колективних 
органів управління на кшталт Кабінету міністрів чи окремих міністерств і 
відомств, органів місцевого самоврядування, а від всього українського 
народу. Виразником надій і сподівань народу має стати якісно оновлена 
Верховна Рада, в якій місця нинішніх псевдореформаторів займуть реальні 
фахівці своєї справи, громадяни, що готові діяти швидко та ефективно і 
брати на себе всю повноту відповідальності.  

Ми вже не можемо і не маємо права миритися із тією 
некомпетентністю, яку проявляє влада у всіх сферах економіки і соціального 
захисту життя громадян, з тим свавіллям, що чиниться по відношенню до 
прав і свобод пересічного громадянина, тією корупцією, що заполонила всі 
щаблі управлінської вертикалі і розповзається по суспільним нішам… 

Та однієї фіксації негараздів нашого життя нині замало. Потрібна 
невідкладна і рішуча дія по знищенню корупційної зарази, подоланні 
бідності і переходу до побудови держави і суспільства на нових принципах 
взаємовідносин, встановленню механізму постійної прямої комунікації між 
владою і громадянами, реалізації на ділі принципів реального народовладдя. 

За останні майже тридцять років в Україні зросло покоління справжніх 
патріотів, гідних громадян, які постали на принципах європейських 
цінностей і захисту Вітчизни та готові сьогодні очолити рух щодо 
модернізації країни. Ми без вагань вступаємо в реальні політичні процеси, 
які відбуваються в державі і чітко усвідомлюємо, що наші сподівання і мрії, 
наші погляди і цінності, нарешті отримали шанс бути трансформованими у 
місію, роль і місце в тих історичних процесах, які переживає Україна.  

Ми виступаємо за те, щоб Конституція України стала діючим 
документом, обов’язковим для всіх – від Президента до пересічного 
громадянина. Діяльність держави має будуватися виключно на правовій 
основі конституційних засад.  

Нашою вимогою і першою конкретною дією буде відкриття соціальних 
ліфтів в державі, оновлення політикуму і управлінської сфери чесними, 
принциповими, патріотичними людьми. Без такого оновлення суспільство не 
може розраховувати на ефективну реалізацію сподівань українського народу 
і успішне майбутнє. 

Має бути забезпечений рівний доступ громадян до національних 
багатств, які належать народові. Ресурси країни мають запрацювати на 
державу, а не на купку патронованих владою олігархів, які через непрозорі 



механізми приватизації отримали у своє розпорядження багатства нашої 
землі.  

Нам слід невідкладно повернути державу до визначального принципу 
людиноцентризму. Цей принцип має визначати сенс існування держави як 
такої і змушувати владу правильно розставляти пріоритети.  

Сьогодні центр життя зміщується в громади. То ж і ми маємо 
концентрувати наші зусилля саме на рівні громад і громадян, щоб напряму, 
без посередників доносити свою думку, своє бачення стану справ і 
перспектив розвитку.  

Найбільшою проблемою для мешканців району є відсутність обіцяного 
всіма попередніми владами метро на Троєщину. Буду вимагати включення 
цього питання до державного бюджету та надання мешканцям графіку 
виконання робіт. 

Також вимагатиму внесення на найближчі роки будівництва ще 
мінімум двох мостів через Дніпро для зняття проблеми перезавантаження 
транспортних артерій міста і району. 

Необхідно забезпечити мешканців міста і району зручним і в достатній 
кількості пасажирських автобусів з чітким графіком руху. 

Нагальним вбачаю перетворення району із спального в комфортний і 
перспективний для проживання, відпочинку та праці. Розпочати пропоную із 
невідкладного ремонту ліфтів у будинках та LED-освітлення на вулицях і у 
дворах. 
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