Резолюція
XIV з’їзду політичної партії «Обєднання «Самопоміч»

Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»
Усвідомлюючи власну відповідальність за історичний шанс, який випав нашому поколінню
– збудувати незалежну, успішну та сильну Українську державу;
Розуміючи, що виклики, які нас чекають на цьому шляху, є безпрецедентними з історичної
перспективи;
XIV з’їзд політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» ухвалив:
1) затвердити стратегічні завдання в реформуванні країни:

-

-

-

-

-

-

-

впроваджувати жорстку політику стосовно Росії як держави-агресора, забезпечити
турботу про ветеранів і належне виховання молоді, а також прозоре витрачання
коштів на військо і озброєння для того, щоб розбудувати гідні, забезпечені та
вишколені збройні сили і бути готовим давати відсіч незмінній агресії з боку Росії;
створити антикорупційний суд і зберегти антикорупційні інституції для того, щоб
забезпечити відповідальність за високопосадову та політичну корупцію і
звільнитися від російського корупційного впливу;
досягнути енергетичної незалежності, повернути державну політику в енергетиці
від обслуговування інтересів певних груп до дій в інтересах споживача та економіки
держави в цілому;
провести перепис населення, створити єдиний реєстр фізичних осіб, досягнути
підвищення рівня соціальних стандартів в Україні шляхом ліквідації монополії
держави на соціальний захист та впровадження нової парадигми участі та
відповідальності за соціальну політику "держава+бізнес+домогосподарство";
перейти від олігархічної моделі економіки до економіки добробуту кожного українця
шляхом: запровадження рівних можливостей для вільного підприємництва;
здійснення ліберальної податкової реформи (зокрема,скасування податку на
прибуток та перехід до оподаткування прибутку при його розподілі); відмови від
силового тиску на бізнес та притягнення чиновників до відповідальності за збитки
бізнесу; перетворення митниці з джерела заробітку контрабандистів та збагачення
олігархічних груп на інституцію сприяння міжнародній торгівлі та захисту митної
безпеки;
зробити міста і села комфортними для проживання громадами, у яких надаються
на високому рівні послуги (освітні, медичні, комунальні тощо), створюються умови
для підвищення добробуту громад та їх мешканців за рахунок збереження
інструментів бюджетної децентралізації, активного впровадження механізмів
громадської участі у вирішенні питань місцевого значення, а також збалансування
та врахування інтересів міст та сіл під час реформи територіальної організації
влади в Україні, зокрема шляхом створення виключно спроможних об’єднаних
територіальних громад та започаткування формування в країні міських
агломерацій;
посилити спроможність власників житла утримувати своє житло шляхом сприяння
в організації ОСББ, співфінансування енергоефективності та капітального ремонту
житла, обліку послуг, прозорості ціноутворення, публічності інвестицій в
комунальну інфраструктуру;
визначити культуру і освіту основою національної безпеки і сталого розвитку
держави;

-

-

-

-

змінити філософію фінансування охорони здоров’я, інвестувати в здоров’я людини,
впроваджуючи профілактику та ранню діагностику, а також виховання серед дітей
культу здорової людини;
створити передумови перед затвердженням концепції земельної реформи,
забезпечивши власникам паїв, орендарям землі, фермерським господарствам та
сімейним фермам рівних можливостей та умов доступу до фінансових ресурсів для
продовження або створення власного сільськогосподарського бізнесу;
визначити принципи цифрової економіки основою інвестиційної стратегії розвитку
держави;

будувати стосунки з міжнародними партнерами та союзниками за
принципами взаємної поваги та вигоди, пропонувати міжнародним
економічним партнерам нову економічну доктрину, спрямовану на
економічне зростання.

2) Доручити усім регіональним осередкам «Об’єднання «Самопоміч» провести
глибоке та фахове обговорення стратегічних напрямків реформування
країни у фахових середовищах та подати власні висновки та пропозиції
центральним органам партії до 20 травня 2018 року.

