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• Мінімальна заробітна плата 15 000 гривень до 2021 року.

• Зменшення рівня трудової міграції з України за рахунок 
створення робочих місць до 2020 року.

• Відновлення житлово - комунальної сфери за рахунок 
залучених інвестицій до 2021 року.

• Покращення інфраструктури України.

Цілі:
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Створення  сприятливого  інвестиційного  клімату  в  країн і  
забезпечить  поліпшення  матеріального  стану  українців .  



Завдання:

• Організація та проведення інформаційних заходів щодо 

повернення трудових мігрантів в Україну.

• Створення неурядової організації. 
Ініціювання створення консультативно-дорадчого органу при 

Кабінеті Міністрів.

• Залучення іноземних інвесторів.

• Розробка пакету законопроектів, що сприятимуть стрімкому 

збільшенню бажаючих інвестувати в Україну. 

• Створення платформи для діалогу між інвесторами та державою 

під контролем неурядової організації.



Переваги проекту:
Для інвестора Для населення

 Зменшення фінансового навантаження 

 на інвестора за рахунок: 
 

• Зменшення вартості розмитнення обладнання 

 для виробництва  та створення підприємства.

• Зниження податкового тиску на інвесторів.

•  Антирейдерські заходи.

Збільшення прибутку:

• За рахунок оптимізації витрат.

• Імпорт товарів зі зменшеною митною ставкою.

•  Інвестування в розвиток відповідних галузей 

    науки для отримання від держави додаткових    

    інвестиційних переваг.

• Мінімальна заробітня плата 15000 гривень 

    до 2021 року. 

• Створення робочих місць. 

• Економічна стабільність. 

• Забезпечення молоді першим робочим місцем. 

• Розвиток інфраструктури України. 

• Повернення спеціалістів в Україну. 

• Забезпечення аналогічних умов ведення              

   бізнесу для українських  підприємців. 

• Перспектива гідного життя в Україні.  



РЕАЛІЗАЦІЯ :

Новостворена  неурядова  організація  буде  працювати  над  залученням  

інвесторів  та  припливом  інвестицій  до  України .  

В  результат і  чого  будуть  виконані  всі  завдання  та  ціл і  поставлені  нашою  

командою  в  даному  проект і .  

Детальнішу  інформацію  щодо  плану  дій  ви  дізнаєтесь  в  будь -якому  випадку ,  

адже  ми  почали  активну  роботу  над  реалізацією  проекту .  

Слідкуйте  за  розвитком  проекту  в  соціальних  мережах  #ЗП15К21



Наша команда:

Касянчук Сергій Вікторович - правозахисник, 
громадський активіст, помічник-консультант 

народного депутата України. 

 Основними напрямами громадської активності є: 

• антикорупційна діяльність; 

• правова допомога соціально вразливим 

громадянам; 

• юридичний супровід бізнесу в Україні та країнах 

ЄС; 

• організація та участь у просвітницьких заходах; 

• участь у законотворчій діяльності. 
Сергій бере участь у журналістських 

розслідуваннях корупційної 
 діяльності чиновників органів місцевої влади 

Житомирського регіону. 

Результатом його дій є відкриті кримінальні 
провадження за фактами корупції чиновників, 

припинення протиправних дій. 

Завдяки активній громадянській позиції Сергія 

велика кількість знедолених отримали можливість 

захистити свої права у державних органах та 

судових інстанціях.

Михалець Бажена Олександрівна - громадський 

активіст, голова Житомирського відокремленого 

підрозділу ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив", 

що займається розвитком молоді на території України. 

Є аналітиком ГО “Антикорупційний штаб” щодо  

роботи над базою прихованих інтересів чиновників 

міської ради і карти ремонтів міста Житомира та 

тренером-консультантом ГО “Авенір”, що працює у 

сфері протидії торгівлі людьми. 

Крім того, працювала з фондом допомоги онкохворим 

дітям “Разом до життя”. 

Її завдання у сфері молодіжної політики є: 

1) активізація діяльності молоді у різних сферах життя 

(спорт, культурне життя, освіта, соціальна та 

громадська діяльність то що); 

2) створення умов для реалізації інтересів молоді, її 
творчого потенціалу; 

3) активна участь молоді у розбудові країни та 

розвитку громадянського суспільства; 

4) зменшення негативних явищ у молодіжному 

середовищі.



Пахольчук Світлана Володимирівна - громадський активіст, член координаційної ради бюджету участі при 

міській раді, являється членом правління ОСББ «Техносервіс», помічник – консультант на громадських 

засадах народного депутата  України VII –го скликання в продовж 2011 –2014 рр. 

Протягом останніх 7 років працює в громадському секторі та має досить вагомі позитивні досягнення. 

     За час роботи в громадському секторі сформувала своє бачення роботи з різними верствами 

населення, а особливо,  з  молоддю. 

Було започатковано та  впроваджено ряд новітніх проектів, а саме: 

- встановлення велопарковки; 

- організовано Курс "Школа молодого політика"; 

- започатковано екологічну компанію "Батарейки на переробку" 

- започатковано  благодійний марафон для дітей з синдромом Дауна - "Я ТАКИЙ ЯК ТИ"; 

- здійснення різнопланових заходів "Майбутнє молоді в ЄС"; 

Була експертом із питань енергетики у Німеччині.  Зустрічалася з представниками різних політичних, 

економічних і наукових кіл, проводила дискусії щодо викликів нової енергетичної політики німецько- 

українського співробітництва в галузі екології та клімату. 

   



ТІЛЬКИ  РАЗОМ  ЗМІНИМО  КРАЇНУ! 
ДОЛУЧАЙТЕСЯ  ДО  НАС  #ЗП15К21 
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