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Дракон України 
1) Податки: 

1.1. передання коштів через соціальні 

програми; 

1.2. чиновники (користуються благами та 

забирають кошти через проекти) 

2) Корупція (приховані податки) 

3) Олігархи (ціни з монополій) 

4) Державні підприємства: 

4.1. обмежують конкуренцію; 

4.2. створюють дисбаланс цін; 

4.3. монополізують галузь – через 

підтримку державою; 

4.4. збитковість; 

4.5. стримують створення робочих місць; 

4.6. стримують розвиток галузі; 

4.7. надають поганий сервіс/якість; 

4.8. виснажують природні ресурси. 

 

1) Бар’єри підприємцям (ставки податків, 

ліцензування); 

2) Регульованість всіх сфер життя 

людини; 

3) Підтримання бідності в Україні 

(інфляція, соціальна виплати); 

4) Державні підприємства; 

5) Регуляція цін; 

6) Монополізовані засоби масової 

інформації; 

7) Створення монополій галузей; 

8) Контроль місцевого самоврядування 

(громад); 

9) Державні школи; 

10) Державна медична сфера; 

11) Паперова взаємодія з чиновниками; 

12) Застарілість комунальних мереж; 

13) Військові дії на сході України; 

14) Державні дороги; 

15) Стикання людей на підставі мовного 

питання; 

16) Контролюючі органи; 

17) Штучна політична нестабільність. 

 

 

Створити нову та відкриту для нових лідерів партію 

 

Основні гасла: 

«Кожна особа має право на вільний вибір свого майбутнього.» 

«Ні, державним обмеженням Вас.» 

«Чиновник – слуга кожного з Вас.» 

 

Нам необхідно 2 мільйони послідовників, більшість у парламенті на 5 годин – для прийняття всіх 

напрацьованих законопроектів, які зроблять Україну – країну вільних підприємців, вільних ринків, 

безподатковою державою. 

 

Основна стратегічна мета партії: 

- скасування митних платежів та зборів; 

- державна захищає права та власність осіб, які проживають на території України. 

 

Втілення програми партії забезпечить: 

- переїзду штаб-квартир найбагатших компаній в Україну; 

- більшість мільйонерів та мільярдерів будуть жити в Україні та витрачати свої кошти; 

- працювати в Україні буде вигідніше ніж в інших країнах світу; 

- громадяни України будуть найбагатшою нацією світу. 
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Наші принципи: 
 

1. Захист прав, свобод і життя громадянина. 

2. Добробут та заможність громадян. 

3. Екологічна та безпечна країна. 

4. Здорова та щаслива нація. 

5. Естетична краса міст, села, селищ. 

6. Політична влада формує державну політику з урахуванням позиції бізнес середовища. 

 

Стратегія партії: 
 

1. Рівноправне голосування в партії щодо: 

- керівника осередком партії (сільський, міський, обласний, центральний) – 1 раз на 2 роки; 

- програми партійного осередку на 2 роки; 

- обрання кандидатів для висування на місцеві (сільські, селищні тощо) вибори; 

- обрання кандидатів для висування на обласні вибори; 

- обрання кандидатів для висування у Верховну Раду України; 

- обрання кандидата для висування на Президента України. 

2. Чітка програма партії зі зрозумілими меседжами. 

3. Моніторити активних та впізнавальних осіб для включення їх в партію. 

4. Створення символіки (в том числі, текст гімну/девіз партії). 

5. Очолити (або увійти в домовленість з обраним головою, мером) 3-ри села, 1 місто і зробити їх 

зразковими (сучасні, залучити інвестиції, створити робочі місця, інфраструктуру тощо) на 

принципах лібертаріанства. 

6. Виступати лідеру партії та керівникам осередків в регіонах (наживо, місцеві канали) щодо 

лібертаріанства та наших принципів. 

7. Створення учбового закладу – для «просвіщення» населення, просування лібертаріанства. 

 

 

Структура партії (на старті): 
 

1. Лідер партії. 

2. Голова партії. 

3. Рекрутінг (обрання 100 осіб – членів партії) – може бути виконано тимчасовою президією партії 

(лідер, голова, члени партії). 

4. Виконавчий орган партії (центральний апарат) – виконують рішення партії. 

5. Осередкі партії. 

6. ЗМІ (інтернет-газета, печатна газета). 

2. Волонтерський рух. 

 

Структура партії: 
 

1. Лідер партії (публічний діяч, політик). 

2. Голова партії (організовує роботу президії, виконавчих органів, осередків, ЗМІ тощо). 

3. Президія партії (7 людей – мають право голосу щодо поверхневої програми, направлення партії, 

стратегії партії у виборах). 

4. Виконавчий орган партії (центральний апарат) – виконують рішення партії. 

5. Осередки партії у регіонах (обласний, місцевий). 

6. ЗМІ (інтернет-газета, печатна газета). 

3. Волонтерський рух. 

 

Внутрішньопартійний розподіл: 

1. Лідер партії. 

2. Голова партії – обирається строком на 2 роки. 

3. Президія партії – обирається строком на 3 роки. 

4. Виконавчий орган – безпартійні особи (можуть бути партійними). 

5. Осередки поділяються на: 
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- обласний-центральний (відповідає за успіх кандидатів в області); 

- місцевий (місто, село тощо). 

6. Обов’язок керівника осередку моніторити активних осіб (місцевих 

бізнесменів/посадовці/чиновники/громадські діячі) для долучення їх в партію (якщо особа 

підтримує погляди та може бути корисна для партії). 

7. ЗМІ – створений засіб масової інформації для підтримки лібертаріанського руху. 

4. Волонтери – безпартійні особи (сидять в палатках, поширюють буклети, газети, блогери). 

 

Членські внески сплачують виключно партійні особи. 

 

Стратегія перемоги партії: 
 

1. Створити бібліотеку партії. 

2. Написання книги. 

3. Написати програму розвитку села/міста/області (на виборах в яких буде приймати участь). 

4. Показати результати (за наявності). 

5. Сайт партії. 

6. Формування осередків по виборчим округам. 

7. Використання ЗМІ (інтернет-газета, печатна газета) для просування лібертаріанства. 

8. Щонедільні виступи (статті, наживо, телебачення). 

9. Створити три підрозділи: 

- піар-підтримка кандидата; 

- стратегія кандидата; 

- волонтерський рух.  

 

Портрет члена партії (активні): 
 

1. Людина з середньо-спеціальною та/або вищою освітою. 

2. Вік від 21 до 45 років. 

3. Має трудовий стаж. 

4. Погляди – вільна конкуренція, економіка, жодного втручання в господарську діяльність. 

5. Може сплачувати членські внески. 

6. Активна громадська позиція (пряма або опосередкована). 

7. Готовий витрачати не менше 15 годин в неділю на активність в партії. 

8. Не змінював членство партії (якщо був членом якоїсь партії) декілька раз (в залежності від 

керуючої партії). 

9. Молодий громадський діяч. 

10.  Жодної участі в акціях «Януковського руху». 

11.  Бажання працювати на результат. 

12.  Жодної вигоди для себе та/або свого бізнесу. 

13.  Врівноважений. 

14.  Уміння оговтатися після невдач. 

15.  Навички ведення переговорів. 

 

Портрет члена партії (виконавчий орган): 
 

1. Людина з середньо-спеціальною та/або вищою освітою. 

2. Вік від 18 до 30 років. 

3. Не є членом інших партій. 

4. Бажання працювати на результат. 

5. Врівноважений. 

6. Навички ведення переговорів. 
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Портрет члена партії (медійне лице): 
 

1. Вік від 30 до 55 років. 

2. Може сплачувати членські внески. 

3. Не є членом інших партій. 

4. Приємна зовнішність та охайність. 

5. Відкритий до спілкування (з різними верствами населення та їх достатку). 

6. Сім’янин. 

7. Знання декількох мов.8.  

8. Вміння вести переговори/дебати/спори. 

 

 

 

 

 

 


