


АНАТОЛIЙ ГРИЦЕНКО 1 2019 ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ

Встановимо середню зарплату на рiвнi

понад 700 Евро.
Встановимо середню пенсiю на рiвнi

понад 200 Евро.
МЕДИЦИНА:
Забезпечимо державну пiдтримку лiку
вання онкохворим, людям, що мають
складнi генетичнi хвороби, хвороби сер-
ця, людям, що потребують постiйного ам-
булаторного лiкування.

Проведемо демонополiзацiю ринку лiкiв
з метою суттвого эменшення iх вартостi.

Забезпечимо жорстку кримiнальну вiдпо
вiдальнiсть за пiдробку лiкiв.

ПЕНСIИНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
доб’Емося суттвого збiльшення пенсiй
ного забезпечення за рахунок лiквiдацii
корумпованого навантаження на бюджет.

Вiйськовим пенсiонерам i чорнобильцям
будуть збереженi пiльги.

КУЛЬТУРА:
Забезпечимо створення на цiонального
ре€стру всiх культурних пам’яток, що збе
реглися до нашого часу. Створимо умови

долучення громадськостi до створен ня
попереднiх спискiв пам’яток культури.

Буде припинена забудова iсторичних цен-
трiв мiст (тiльки реставрацiя).

IнiцiюЕмо обмеження висотностi житло
во забудови i створення голубих меж
забудови в мiстах. Перевага буде надава
тися малоповерховiй забудовi з створен
ням соцiальноi iнфраструктури (школи,
садочки, заклади спорту i культури) i зе-
лених зон вiдпочинку.

Запрацюс закон, згiдно з яким руйнуван
ня об’€ктiв культури буде карним злочи
ном.

Будемо вимагати повернення культур-
них цiнностей, вивезених з Украiни.

Держава буде оп iкуватися на родн ими
промислами, кул ьтурними традицiями,
етнографiчними музеями, ярмарками.

держава буде вести полiтику, де культур-
нi i природнi ландшафти важливiшi за бу-
дiвництво.

ЕКОЛОГIЯ:
Зупинимо масовi рубки лiсiв вивiз не-
обробленоТ деревини.

Роэширимо площi заповiдних об’Ектiв до
Европейських норм — 20% територй краiни.

Вiдновимо державний i суспiльний еко
логiчний контроль нагляд (з отриманням
вiдповiдних повноважень).

Зупинимо зменшення площi зелених наса
джень в населених пунктах.

Зупинимо забудову берегiв водойм.

Створимо державну програму переробки
вiдходiв забезпечимо вiдповiдну фiнан
сову i органiзацiйну пiдтримку.

ПОСЛУГИ ЖКХ:
Основну увагу будемо придiляти:

демонопол за цiТ послуг для населен ня,
роэширення Тх перелiку;

утворенню основних тарифiв (вода, тепло,
електроенергiя), вилучення з вартостi по-
слуг корупцiйних складових.

МОЛОдIЖНI ПРОГРАМИ:
Забезпечимо розширимо допомогу при

Забезпеч имо створен ня розш и рен ня
програми житло для молодих».

Забезпеч имо створення державних фон-
дiв для мiкрокредитiв молодим фахiвцям.

ОСВIТА 1 НАУКА:
Збiльшимо зарплати вчителям.

Збiльшимо видатки на науку i освiту.

Не допустимо зменшення програм викла
дання точних наук.

Вiдтворимо професiйну технiчну гiл ку
освiти.

СОЦIАЛЬНI ПИТАНИЯ

народженнi дiтей.
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