
ТРЕБА
ДІЯТИ!
план дій нової 
влади



  Країна обирає Верховну Раду. 
І ці вибори – це можливість для 
людей всенародно обрати но-
вого прем’єр-міністра, який 
зможе допомогти молодому 
Президенту зробити всі необ-
хідні зміни.
Тому нова Верховна Рада має 
створити «Коаліцію дій», яка 
об’єднає країну, призначить 
досвідченого прем’єр-міністра 
та втілить у життя сподівання 
українців жити краще.
«Новий Курс України» – це про-
грама дій Юлії Тимошенко, яка 
увійде в основу роботи «Коалі-
ції дій».

ДЛЯ КОЖНОГО
Першочерговим завданням нової 
влади є війна з корупційними схема-
ми та притягнення до відповідаль-
ності представників старої влади. Це 
дасть можливість знайти  нові над-
ходження для державного бюджету. 

І тоді стануть можливі справедливі 
соціально-економічні рішення для 
покращення життя українців.
1. Увесь газ українського видобутку буде 

спрямований на потреби населення. 
Державні підприємства видобувають 
16,4 млрд м3, а населення споживає 
15,8 млрд м3. Таким чином, доступно-
го українського газу більш ніж достат-
ньо для потреб людей. 

2. Вартість українського природно-
го газу (видобуток, транспортуван-
ня, податки та 30% прибутку) складає 
лише 3,5 грн за кубометр. Саме тому 
ціну на газ для населення буде зниже-
но в 2 рази. Це також дозволить удві-
чі зменшити тарифи на тепло й гарячу 
воду, адже газ — це головна складова 
у їх вартості. 

3. Буде відновлено допомогу при 
народженні дитини: першої — 50000 
грн, другої — 100 000 грн, третьої та 
наступних — 150 000 грн.

4. Мінімальну пенсію буде піднято до 
рівня 3094 грн. Жоден пенсіонер не 
буде отримувати пенсію менше реаль-
ного прожиткового мінімуму для пен-
сіонерів, затвердженого законом.

5. Ми почнемо запроваджувати 
нову пенсійну систему, як у Євро-
пі. Ця система передбачає, що кож-
ній людині в Україні, незалежно від 
того, чи вона вже на пенсії, чи про-
працювала частину трудового стажу, 
чи тільки починає роботу, буде від-
критий спеціальний пенсійний раху-
нок у державному банку. На нього 
будуть зараховуватися всі пенсійні 
внески, які за людину сплачувалися 
все життя. Вони будуть проіндексова-
ні та захищені.

ДЛЯ БІЗНЕСУ
6. Ми наведемо лад і зробимо прозо-

рою для українців роботу митниці та 
податкової служби.

7. Для зменшення адміністративно-
го тиску буде скасовано 37 податків 
і зборів, зокрема податок на спадок, 
держмито та судовий збір. 

8. Податок на додану вартість буде ска-



сований та замінений мінімальним 
податком на реалізацію, як у США. 

9. Замість обтяжливого податку на при-
буток, буде  запроваджений податок 
на виведений капітал.

10. Податок на фонд заробітної плати 
(ЄСВ) буде скасовано та замінено на 
персоніфіковану пенсійну систему. 

11. Для стрімкого економічного розвит-
ку ми доб’ємося відкриття всіх шлю-
зів для макро- та мікрокредитування 
українського бізнесу на європейських 
умовах.

ДЛЯ АГРАРІЇВ
12. Ми запровадимо єдиний податок на 

гектар землі, а всі інші податки для 
аграріїв скасуємо. 

13. Мораторій на продаж сільгоспзем-
лі буде продовжено. Але ферме-
ри, малі та середні сільгоспвиробни-
ки, які живуть і працюють на землі,  
зможуть викупити свою землю без 
аукціонів за рахунок пільгових кре-
дитів. Держава викупить за ринковою 
вартістю земельні паї у всіх людей.

14. У людей, які захочуть продати свої 
паї, держава розпочне їх викуповува-
ти за ринковою вартістю. 

15. Ми введемо довгострокове кредиту-
вання для аграріїв  на європейських 
умовах, без застави, під страхування 
ризиків та під 3–5% річних.

МЕДИЦИНА
16. Ми розпочнемо вводити в життя 

обов’язкове медичне страхування. Це 
повністю забезпечить кожного гро-
мадянина безоплатними медичними 
послугами всіх рівнів найвищої яко-
сті, безоплатними медикаментами, 
які пропише лікар, та профілактикою 
захворювань. 

17. Обов’язкове медичне страхування 
протягом найближчих років нарешті 
дозволить підвищити заробітну плату 
медиків до європейського рівня.

18. Ми повернемо людям право виклика-
ти лікаря додому. 

19. У кожному селі буде забезпече-

не функціонування сучасного, осна-
щеного всім необхідним фельдшер-
сько-акушерського пункту (ФАПу)

ОСВІТА
20. Забезпечимо виконання закону, за 

яким базова зарплата освітян не може 
бути нижча за 3 мінімальні. На сьогод-
ні ця сума складає 12 519 грн.

21. Принципово переглянемо систему 
освіти, її фінансування та структуру. 
Запровадимо єдиний норматив плати 
з бюджету за освіту для дитини на рів-
ні європейських стандартів. І незалеж-
но від того, куди дитина піде вчити-
ся, у приватний заклад чи державний, 
гроші будуть іти за нею. Завдяки цьо-
му закон гарантуватиме безоплатну 
освіту, від початкової до вищої. Доступ 
дітей та молоді до освіти не залежати-
ме від заможності їхніх батьків.

РЕСУРСИ ДЛЯ ЗМІН
22. Рішуча боротьба з офшорами. Зав-

дяки законопроектам ВО «Батьків-
щина» 4380 і 4381 ВВП України зро-
сте приблизно на 10%, що додасть до 
бюджету майже 130 млрд грн додат-
кових коштів. 

23. Нова програма «Контрабанда Стоп» 
та оптимізація процесів митного 
оформлення за європейським зраз-
ком. Попередній досвід таких заходів 
збільшував надходження до бюджету 
від митниці більш як в 2 рази. Спеціа-
лісти вважають, що на сучасній укра-
їнській митниці пропадає ще один 
бюджет країни!

24. Суттєве скорочення і оптимізація 
структури бюрократичного держав-
ного апарату. Його «вартість» для 
бюджету буде зменшена в рази, а за 
умови «повальної» комп’ютериза-
ції та оптимізації бізнес-процесів в 
органах державної влади та місцевих 
адміністраціях понад половина штат-
ної кількості персоналу стануть не 
потрібні.

Команда «Батьківщини» готова 
взяти на себе відповідальність 
за втілення змін у життя.



Юлія ТИМОШЕНКО

Юлія ТИМОШЕНКО
ЛІДЕР ПАРТІЇ ВО «БАТЬКІВЩИНА» 

Команда «Батьківщини» — це досвідчені та фахові 
спеціалісти та експерти, які готові об’єднувати 
зусилля та працювати, аби Україні все вдалося. 
Це команда, яка готова об’єднуватися у коаліцію 
і робити все необхідне, аби гарантувати результат. 
Сьогодні у нас є унікальне напрацювання: чіткий 
і покроковий план дій «Новий Курс України».

Ваша підтримка на цих парламентських виборах є 
надзвичайно важливою для нашого спільного успіху!


