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Політика – це мій свідомий вибір, громадська діяльність – моя стихія. 
Я виховувалася у звичайній сім`ї, де мама працювала вчителем, а тато 

служив у пожежній частині рядовим, а, отже, знаю в яких умовах живе значна 
частина населення України. У мене є сила працювати і є віра в те, що все ми 
зможемо подолати. Готовність брати на себе відповідальність і приймати 
виважені рішення я маю, а з підтримкою людей всі мої дії будуть спрямовані на 
розбудову майбутнього України. 

Події останніх днів показали й довели, що в Україні майбутнє за молоддю, 
до якої я належу, за справжніми патріотами, які будуть думати і працювати в 
інтересах держави й миру на нашій землі. 

Зміни починаються з кожного з нас, з віри в людську гідність, із реальних 
вчинків і особистої відповідальності за все, що відбувається навколо. 

Фінансова стабільність. Відновлення довіри до банківської сфери, 
підтримка та розвиток українських банків. 

Нова енергетична політика. Створення умов для розвитку відновлюваної 
енергетики. Впровадження повноцінного ринку електроенергії, що створить 
реальну конкуренцію та дозволить зменшити тарифи на електроенергію. 
Демонополізація імпорту газу та забезпечення в Україні біржової торгівлі всіма 
енергоресурсами. Зниження вартості енергоносіїв. Держава має розвивати 
власну вугільну галузь замість імпортування дорогого закордонного вугілля. 

Оптимальна податкова система. Повна реорганізація органів податкової 
служби. Скасування податків на додану вартість та введення податку на 
реалізацію. Замість єдиного соціального внеску треба вводити персоніфіковану 
пенсійну систему. 

Європейська заробітна плата. Треба ставити за мету досягнення 
поступово рівня середньої заробітної плати Польщі. Сьогодні середня заробітна 
плата в Польщі у 3,5 рази вища, ніж в Україні. 

Справедливі пенсії. Запровадження персоніфікованої пенсійної системи. 
Пенсійні внески відкладатимуться на особовий рахунок кожної людини у 
державному банку протягом усього періоду роботи. 

Доступна медицина. Запровадження обов’язкового медичного 
страхування за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі 
податкового навантаження на їх підприємства. 

Справедливі тарифи. Зменшення ціни на газ, а це означає також 
зменшення тарифів на тепло і гарячу воду. Газ українського видобутку 
виключно на потреби населення. 



Якісна та доступна освіта. Пріоритетом роботи парламенту має бути 
виховання, освіта та наука. Цей пріоритет треба першочергово забезпечити 
фінансово. 

Українська культура та духовність. Державні кошти треба направляти 
на культурний та духовний розвиток народу, збереження та примноження його 
культурної спадщини. 

Нові робочі місця. Нова економічна політика України, яку я буду 
відстоювати, підніме виробництво та допоможе створити мільйони нових 
робочих місць із гідною заробітною платою, у тому числі для молоді. 

Доступне житло. Це створення державного фонду страхування іпотечних 
кредитів. Іпотечний кредит із страхуванням зможе забезпечувати придбання 
житла без першого внеску і без застави, під спеціальне страхування ризиків. 

Підтримка народжуваності дітей в Україні. Треба законодавчо 
повернути виплати на народження дитини, які були раніше. Для багатодітних 
родин держава має започаткувати спеціальні програми підтримки. 

Кожен із нас хоче змін! Цілий народ прагне побачити Україну іншою – 
щасливою, заможною та успішною. Це дуже важливий вибір! 

З вірою в мир – з вірою в майбутнє! 
 

Юлія Юранська 
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