
ПРОГРАМНА МЕТА 

 

Не секрет, що в Україні десятиліттями існує проблема у фомуванні нації, яка б 

дбала і всіляко захищала інтереси своєї країни на всіх напрямках. Без нації 

інтенсивний та всебічний розвиток України просто не можливий. Мягка політика у 

плані захисту і популяризації державних цінностей ніяк не стимулювала 

формуванню нації. Також великі труднощі додавало пострадянське минуле 

України, внаслідок чого у нас велика частина старшого покоління ще й досі живе з 

викривленим світоглядом. 

 

Один світогляд консервативний і тяготіє за минулим, не бажаючи розвиватись, і в 

душі часто признає сучасну українську державу, другий світогляд прогресивний, 

який прагне змін у всьому. У процесі змін хоч і повільно, але формується 

українська нація. Можливо цей процес був би і швидшим, якби на нього не 

впливали з сусідніх країн, у яких на рахунок Україні свої інтереси, тому їм вигідна 

слабка держава без нації, яка готова свою країну відстоювати! 

 

Я вважаю, щоб не дійти до точки неповернення, коли в Україні зникнуть більшість 

ідейних людей, які будуть здатні формувати українську націю, цей процес 

потрібно форсувати на загальнодержавному рівні, внісши у Конституцію України 

та інші Закони, необхідні зміни та поправки. 

 

Що я пропоную? 

 

1. Визнати на законодавчому рівні корупцію, як найбільшу загрозу економічній та 

національній безпеці України. Плата за корупційні дії повинна бути дуже високою! 

 

2. Затвердити освітню програму яка передбачатиме популяризацію та 

“прищеплення” всього, що повязане з українською державою  серед дітей та 

молоді, коли у них тільки починає формуватись особиста думка. 

 

3. Мовний закон — який  буде сприяти популяризації та розвитку української 

мови. Державна мова має бути обовязкова до використання як мінімум у 

державних установах, закладах та підприємствах. 

 

4. Новий зразок паспорту громадянина України видавати тільки після здання 

іспиту на знання та вимову української мови, Державного Гімну, а також з 

базового курсу з історії Ураїни. 

 

5. У разі непроходження іспиту, людям які проживатимуть на території України 

видаватиметься паспорт недогромадянина. 

 

6. У разі вчиненням громадянином України корупційних дій на суму одного 

прожиткового мінімуму він має сплатити штраф у 200 кратному розмірі від суми 

збитків, або як мінімум на три роки позбавляється статус громадянина України і 



отримує на цей період статус недогромадянина. Щоб після цього знову отримати 

статус громадянина України, потрібно буде сплатити штраф і знову здати іспит. 

Після повторного вчинення злочину — конфіскація майна і обмеження волі. 

 

7. Громадянам України, які зафіксували і, або передали інформацію про вчинення 

іншими громадянами і недогромадянами корупційних дій, виплачується 

винагорода у вигляді 50% від суми хабаря, але не більше 100 прожиткових 

мінімумів. 

 

Різниця між громадянином і недогромадянином: 

 

У порівнянні з правами та обовязками громадянина України, недогромаляни 

матимуть ряд обмежень, а саме: 

1. Заборона приймати участь у місцевих виборах, а також виборах Президента та 

ВР, як виборцями, так і кандидатами. 

2. Не матимуть права займати керівні посади у державних установах та 

підприємствах, а також служити в армії, правохоронних органах, адвокатами, 

нотаріусами та медичними працівниками.  

3. Не матимуть права на володіння зброєю. 

4. Мтимуть обмеження в купівлі нерухомості. 

5. Матимуть обмеження на виїзд за кордон. 

 

Такий правовий статус людини як недогромадянин, ще з 90-х років і по 

сьогоднішній час прийняли країни Балтії. Хоча у міжнарожних інституціях такого 

правового статусу не існувало, Балтійстким країнам дозволили, враховуючи 

особливу специфіку недогромадян після виходу їх з СРСР. 

 

Для того, щоб українська нація нарешті почала формуватись з етапу складання 

іспиту через програмне забезпечення, необхідне залучення інвесторів, філологічно-

історичні інституції які сформують необхідну інформаційну базу, а також ІT-

компанія, яка вже безпосередньо створить програмне забезпечення. 

 

У підсумку через деякий час, ми матимемо сформовану українську націю, яка 

шляхом виборів делегує на усі гілки влади ідейних та принципових людей, які в 

подальшому приймуть всі необхідні зміни у законодавстві, щоб наша багата на 

природні ресурси країна, процвітала, стала сильною, і з якою почнуть рахуватись 

інші лідируючі країни світу. 

 

В Україні як у цивілізованих країнах світу, нарешті зможе зявитись середній клас, 

який не вчинятиметься до крадіжок та корупційних дій, не порушуватиме правил 

дорожнього руху, не смітитиме і не шкодитиме природнім рсурсам своєї країни, 

сортуватиме сміття, справно платитиме податки і будуть впевнені, що їх не 

вкрадуть, а вони підуть на розвиток країни. 

 

Закликаю усіх громадян, інвесторів та чиновників долучатись підтримки цієї 



програми, так як вона здатна хоч і під жорсткими правилами, але змінити 

нашу ментальність, яка десятиліттями заважала нашому розвитку...  

 

Термін реалізації: до 2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


