ПОЛОЖЕННЯ
Українська Гільдія Активістів – це незалежне об’єднання активних та суспільно свідомих
громадян України.
Ми прагнемо жити у чесній, стабільній, істинно європейській державі. І ми готові вже
сьогодні будувати її своїми діями.
Ми формуємо критичну масу української професійної еліти, існування якої неможливо
ігнорувати, думку якої варто враховувати, досвід якої необхідно використовувати задля
розбудови країни.
Ми беремо активну участь у суспільно-політичному житті країни, висловлюємо
нетерпимість корупції та беззаконню, пропонуємо конструктивні рішення і завжди відкриті
до діалогу заради побудови правової держави.
1. МЕТА
1.1. Об’єднати суспільно активних громадян, ідейних патріотів України для спільної
мети – зробити Україну народоцентричною державою, пріоритетом якої є забезпечення
прав та свобод громадян, покращення їх рівня життя шляхом економічного та правового
розвитку країни.
2. ПРІОРИТЕТИ
2.1.
Духовність та мораль як основа чесного і справедливого суспільства.
2.2.
Єдина, незалежна, процвітаюча, сильна, екологічно чиста, економічно розвинута,
безпечна правова держава (Україна).
2.3.
Максимальна свобода особи (особистості, громадянина) без шкоди для інших.
2.4.
Розвинуте громадянське суспільство.
2.5.
Відповідальна влада та відповідальні громадяни.
2.6.
Відсутність корупції і рівність всіх перед законом.
2.7.
Вільне підприємництво.
3. МИ ВІДСТОЮЄМО:
3.1. Державно-політична система:
3.1.1. Формування збалансованої та ефективної системи всіх гілок влади. В основі
функціонування системи державної влади та місцевого самоврядування повинен
лежати принцип ефективної взаємодії, балансу прав і відповідальності.
3.1.2. Створення законодавчих гарантій забезпечення свободи слова, інформації,
повноцінного функціонування українського інформаційного простору як
складової системи національної безпеки.

3.1.3. Принцип недоторканності та неподільності території України, її унітарності. Ми
проти дезінтеграції української нації за регіональними, конфесійними, мовними
та іншими ознаками.
3.1.4. Реформування бюрократичної системи на принципах особистої відповідальності
з подальшим значним скороченням кількості контролюючих органів.
3.1.5. Створення прозорої системи оподаткування.
3.1.6. Посилення ролі громадян в управлінні державою та контролі влади, створення
умов для унеможливлення впливу олігархічного капіталу на формування складу
органів державної влади та визначення пріоритетів державної політики.
3.1.7. Призначення на керівні державні посади виключно за відкритим і публічним
конкурсом, згідно критеріями честі та компетентності, відповідність яким
продемонстрована попередньою діяльністю.
3.1.8. Процедуру збільшення заробітної плати державним службовцям за рахунок
скорочення їх чисельності та підвищення ефективності роботи, в тому числі за
рахунок широкого впровадження електронного адміністрування;
3.1.9. Запровадження ефективної системи запобігання корупції та зловживання
державними повноваженнями.
3.1.10. Створення відкритих державних реєстрів (кадастрів) власності – землі,
нерухомості, транспортних засобів та ін.
3.1.11. Введення кримінальної відповідальності за підкуп виборців і за продаж власного
голосу окремим виборцем.
3.2.
Місцеве самоврядування:
3.2.1. Запровадження широкого прямого народовладдя у територіальних громадах.
Референдуми, плебісцити, загальні збори гарантуються Законом на всій території
Держави. При цьому локальні референдуми вирішують лише проблеми на рівні
громади і не можуть суперечити загальнонаціональним інтересам.
3.2.2. Запровадження механізму ветування громадою рішень органів місцевого
самоврядування.
3.2.3. Запровадження процедури відкликання громадами депутатів місцевих рад, суддів
місцевих судів, голів місцевих рад і керівника муніципальної поліції шляхом
локальних референдумів.
3.2.4. Запровадження муніципальних органів правопорядку.
3.2.5. Створення робочих місць в регіонах, збереження кадрів в громадах заради їх
розвитку.
3.2.6. Створення сучасних культурних центрів у кожному районі, розвиток та створення
музеїв і бібліотек, відродження мережі сільських будинків культури для
забезпечення доступу громадян до культурних ресурсів. Комп’ютеризація
культурної спадщини.
3.2.7. Формування сучасного українського села як архетипічної цінності та одного з
основних джерел ідентичності. Розвиток екологічного землеробства, садівництва
та тваринництва.
3.3.

Суспільство:

3.3.1. Створення сприятливих умов для народження та виховання дітей, пропагування
сімейних цінностей.
3.3.2. Створення гідних умов життя для людей, що мають функціональні обмеження,
розширення мережі реабілітаційних центрів для дітей з інвалідністю та дітей, які
втратили батьків, створення можливостей для їх якісного навчання в

загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладах. Продовження активної
діяльності, спрямованої на підтримку творчих здібностей людей з інвалідністю.
3.3.3. Будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у кожному районі країни.
3.3.4. Організацію змістовного дозвілля молоді, широке пропагування здорового
способу життя, розвиток спорту, підтримка спортивних об’єднань, проведення
ремонту та реконструкції стадіонів та місць відпочинку для масового заняття
спортом та відпочинку.
3.3.5. Заборону пропаганди сепаратизму, насильства, споживацького способу життя,
вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, шкідливої їжі тощо.
3.4. Освіта:
3.4.1. Зменшення середньої кількості учнів і студентів, а також погодинного
аудиторного навантаження на одного викладача та вчителя задля покращення
показників адекватності і якості шкільного та університетського викладання.
3.4.2. Відновлення поваги до вчителя шляхом цілеспрямованого пропагування
престижу професії. Підвищення оплати праці педагогів.
3.4.3. Відновлення мереж дитячо-юнацьких шкіл, безкоштовних спортивних секцій.
3.4.4. Скерування освіти на розвиток творчого мислення, продукування інновацій,
творення нових технологій і нової соціальної реальності.
3.4.5. Впровадження у середню освіту навичок користування світовими освітніми
ресурсами, управління власним часом, ефективних комунікацій та
програмування.
3.4.6. Розвиток академічного та студентського самоврядування.
3.4.7. Гарантування якості освіти через прозорі механізми ліцензування, акредитації та
екзаменування.
3.4.8. Створення спеціального фонду для надання доступних освітніх кредитів. Таким
чином кожен громадянин отримує стимул стати справжнім фахівцем в обраному
напрямку.
3.5. Медицина:
3.5.1. Відкритий доступ до медичних установ та санаторно-курортних закладів
Державного управління справами.
3.5.2. Створення спеціальних фондів для проведення важких операцій, які потребують
допомоги закордонних фахівців. В першу чергу – підтримка дітей, які є
громадянами України, та жертв війни.
3.5.3. Надання державним медичним установам автономності у господарській
діяльності та кадровому забезпечені. Разом із тим, усі витрати та закупівлі будуть
здійснюватися через прозору систему державних закупівель.
3.5.4. Розвиток приватної медицини. Комерційне медичне страхування в приватному та
корпоративному секторах підтримується на державному рівні.
3.6. Економіка:
3.6.1. Створення ефективної системи розподілу податків та зборів між органами
державної влади і місцевого самоврядування.
3.6.2. Максимальне спрощення системи оподаткування (перехід на роботу в
електронному форматі). Податкова система повинна стати інструментом
розвитку, а не репресій.
3.6.3. Створення сприятливих умов для вільного підприємництва: податки значно
знижені, зменшена кількість перевірок, надаються державні пільгові кредити для
виробництва.

3.6.4. Активний розвиток виробництва та експорту високотехнологічної наукоємної
продукції та послуг, залучення стратегічних іноземних інвестицій.
3.6.5. Стимулювання впровадження сучасних технологій виробництва та переробки,
розвиток агропромислових комплексів глибокої переробки.
3.6.6. Розробку та державне застосування енергоефективних технологій, поступовий
перехід на відновлювані джерела енергії (біопаливо, енергія сонця, вітру тощо).
3.6.7. Розвиток органічного та дрібнотоварного сільського господарства, дрібної
переробної промисловості та народно-кооперативної системи збору, переробки та
збуту с/г продукції, в тому числі на експорт.
3.6.8. Широке використання вторинної сировини (побутових та промислових відходів)
для виробництва промислових товарів.
3.7. Екологія:
3.7.1. Державний контроль та управління природними ресурсами. Всі природні ресурси
повинні бути передані під опіку Державного природно-ресурсного фонду
України.
3.7.2. Природно-ресурсний потенціал держави належить усьому українському народу і
повинен бути збережений для задоволення потреб наступних поколінь українців.
3.7.3. Контроль за збереженням в Україні чистого повітря, води, родючої землі та
лісових масивів. Розробка плану заходів щодо забезпечення громадян, особливо
дітей, раціональним, екологічно чистим і збалансованим харчуванням.
3.7.4. Очищення, відповідно до чинного законодавства, 50-метрової прибережної смуги
морів і річок від забудови та відновлення їх природної чистоти.
3.7.5. Недопущення приватизації морських і річкових пляжів, повернення
територіальним громадам незаконно відчужених прибережних смуг, пляжів,
місць відпочинку.
3.7.6. Державна підтримка (зменшення податків, державні закупівлі, державний
контроль якості тощо) виробників екологічної сировини та продуктів харчування,
а також економічне стимулювання природоохоронних заходів (проведення акцій,
створення екологічних фондів тощо).
3.7.7. Заборона видобування корисних копалин і води без дозволу громадськості та
місцевої влади, на території яких знаходяться поклади.
3.8. Спорт:
3.8.1. Проведення активного просвітництва у навчальних закладах щодо корисності
фізичної активності та занять спортом.
3.8.2. Відродження масового фізкультурного руху і розвитку українського спорту, що
сприятиме оздоровленню молодого покоління і покращенню міжнародного
іміджу та авторитету України;
3.8.3. Розбудову та розвиток спортивної інфраструктури.
3.8.4. Державну підтримку та належне фінансування ДЮСШ і шкільних спортивних
секцій.
3.8.5. Створення та впровадження ефективного виховання спортсменів.

