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Державний борг зріс на чверть

Борг кожного українця - $1180
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СВОБОДА СЛОВА? БЕЗ СЛІВ:
За даними “Репортерів без кордонів”, у 2010 р. кількість злочинів, скоєних проти 

працівників ЗМІ, зросла майже втричі
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Громадян, які вважають, що ситуація з корупцією 
у 2010 році погіршилася, - учетверо більше, ніж оптимістів

У 2009 р. 21% українців визнали,

що давали хабарі

У 2010 р. 34% українців визнали,

що давали хабарі

КОРУПЦІЯ – ПОЗА ЗАКОНОМ? 
ВОНА НАД НИМ!

$$$

$$$

$$$ $$$

$$$



Alyona Iakhno
!"#$%&-'"()'"*+*,-.(/* 0121"&., 3.1 +- .-,14+( 
'1/+56 7(8'"()(/!!!! 9$&.:* 25,-0-;. 2 /17, 
+( 8.(8+&&8%! < =.1 .1/%:1 )/& .101, 3.175 3(8.+1 
"-88.-,14*.%8&!!! > 8#,,5 $+-(.( :-:*( ? 
!(8&.:* .58&3 )1//-"12 8 1)+101 8#7?(:.-! 
< $-&2/&(.8& 28( 1. *,(+* >$-"12-! 
@13(,# 1''1$*A*1++5( '1/*.*:* =.101 +( 2*)&.? 
B+* 0/#C*( * 8/('5(?



!"#$%& 2010

!"#$%#" &'()*+,-.

/$,&"0,-#
'( 28,6%

!,$1.2-% 3%0%
'( 18,2%

4%'(-,# 5(-(6#$(2
'( 11,7% 

!"#$%& 2011

/$,&"0,-#
'( 40,9%

7,-8$.9:$%#:$%
'( 77,8%

;(9:2%--< #% 2(08.=-"-.9 
0,8:#%#(2 '( 82% 

!"#$%#" &'()*#+ ,&-./0*12
%.* 324+ 5#%.2 3$%6* )"#"?



,.8 6 1",3$% '!/8*13& --*2*W$7, 
X/ )!*+&* !(Y*V$7,3 &" $(1% 



!"#$%& #%$'$($)*+&(, -,".+&* /$0$ 
(1%$2314&(,

5$).&163. #7%7+).'8(,339 -,".+&* 
+($2$'1 +)$(,

:3&13,%$'3. 7;+#7%1"73&1 -,".+&* %7<$%"

=>'?7& (),'1 -,".+&* 2>'?7&8 ;%,@31

!"#$%"



2%$$3 ()!*+&4.-



)/2"& Z"$-"!$%# ()!*+&"47 
6* 8"2"W 5.1&/,$.

12,5 OQ> [;BO<UN> 



5 !"# $%&'(#)*+ 
#, +-./'0'1 #' (2$ 

18 !"# $%&'(#)*+ 
#, +-./'0'1 #' 3456 



/)#-, ! 0)120(1&&3+ '&4,5*0 *6#7%($%2 8'& «0*#2» &1 7,2%.

!*Y(&)/-* \*0*$*, /L.4.#&. 1*&.:

+2,2%

-7,2%

9#!+') 6)#7%-5#(#:# +'&'+0+0 
(' (*' *#8(%6"1-%, 6)%(‘3!1&' 4# &.#:#) !1 )'5 !)'* &1 2,2% 



!"#$%&'% - 9,4% ?

()$)*) (1 $) 

+),)-") (1 *.)

/$'% (1 $)

0,12*3  (1 *.)

43,5)6$%   (1 *.)

4367853 (1 *.)

9:5;< 2010 

6 .,"

3,50 .,"

10 .,"

8,50 .,"

3 .,"

3,50 .,"

 

33%

71%

40%

259%

67%

100%

9:5;< 2011 

 8 .,"

6 .,"

14.,"

22  .,"

5 .,"

7 .,"

!"#" $#%&' ()%*+. (',-?



!"#" $#%&' ()$)&*+). ,)? 

!. "#$%

!. &'()*

!. +,-(./0

!. 1#23,4,'

567#8 2010

5,5 34-/!!

7,1  34-/!!

7,0 34-/!!

4,8 34-/!!

567#8 2011 

8,3 34- /!!

9 34-/!!

8,8 34-/!!

7,5 34-/!!

"%*479:*7*, 7(9:,, 3*;, %,'*, )%<7:, ()7*-'*47-* 2-0<!-*7-* 0%*47#4*):

 

51%

28%

26%

56%



!"#$%&' ($)*+$
!"#$%&" &'()" &*+,*-%)% ./-0*1, 2" +" -%3 +"#%)% 
&'#4", ' .$')%)% ."+')4% .")(*2-" &#/.

,-./&' 0&.1)"2'
5*-% -' &*&06-7 4(7.7 8("0$% & 3 ('8% ((( 
.(6," *-9$6:*6 90-%3

 



!"#$% &$'($)'*+ ,- .$#$/ 012%"3'1

41%* 512(*6*7*38

!(-)'57-'- ,)"37-

9$-78%*+ )",.1) 3":1-78%*; (*57-' ,%*,*(3<

!"#$%"



! 2010 "#$%:

!"#$%&#'( !"#$%&' '()* !+),- '.&/$, 
0( 0&/&0$1 1!%2 0&#!/!%

)"*& )3!#%!'&0! ')24(#(5 #(62.*"&"&% '$+!#7'

!+",+-#'( – 47/8!0"#!.*0$1

./&% – 47/4!#,/8!'&07 



!"# $%&'& - ()&#. *# +#,%"%?
-+#-#.%/01 "2+#&"3 .40&"



"!"#$% &'($" )"#)#$*+:
, -.#$#'(/(

!"#$%&$' ()"*+'$$, (%(-'.% *)*/#-012#$$,. 34#-'562 - .6$6.1.. 74, ()4#-% 
)*/#-062 $'  819:#4-'"

;#(0%.#4<$# /'.*$*)*46=#>6, '0*$*.60%. ?64<$' 29*/5'$$, 81/<-0*:* = 
:"*.#/,$ 1 81/<-,06 @@ (A'"%  

B'0*"1)>6C$%C /*(-1) /4, 2(69 /* .60"*0"'/%-12#$$, .#4*:* 86=$'(1

D.'$E'$$, 2%-"#- $# &%$*2$%062 6 /'"5#2$' 1)"#246$$,

F0#(12#$$, )64<: /4, /')1-#-62 6 &%$*2$%062

)*-"68'$

F-%.14G2#$$, )6/)"%H.>62 (-2*"G2#-% $*26 "*8*&6 .6(>,

I2-*.#-%&$' 26/E0*/12#$$, 37?



"ФРОНТ ЗМІН" ПРОПОНУЄ:
У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Пенсійна реформа тільки після детінізації зарплат, кількарічних 
інвестицій в медицину та паралельно зі збільшенням середньої 
тривалості життя

Повна зупинка підняття тарифів на комунальні послуги до реформування ЖКГ

Забезпечення шкіл підручниками та автобусами

Надання права першого робочого місця для молодих спеціалістів. 
Стимулювання підприємців створювати нові робочі місця

Пріоритети держави: реально безкоштовна медицина (щонайменше 

швидка допомога),  реально безкоштовна освіта (щонайменше середня),  

оборона



"ФРОНТ ЗМІН" ПРОПОНУЄ:
У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Зменшення кількості центральних і місцевих органів виконавчої 
влади (замість нинішнього збільшення)

Відновлення повноважності органів місцевого самоврядування

Справжній поділ вла : суспільство і парламент - не статисти, а контролери 
витрат і кадрів

Запровадження покарання  за голосування за інших депутатів

Конституційні зміни: парламенсько-президенська форма правління. 
Забезпечення чесних виборів 

Закріплення прав опозиції

Адміністративна реформа: менше чиновників, вища якість державних послуг

ди



"ФРОНТ ЗМІН" ПРОПОНУЄ:
У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Розподіл землі - лише за аукціонами

Розподіл держзамовлень - лише за тендерами

Повномасштабну антикорупційну боротьбу, а не її імітацію

Скорочення не лише чиновників, а й сфер регулювання й непотрібних
 

функцій держорганів 

Очищення судових і правоохоронних органів



"ФРОНТ ЗМІН" ПРОПОНУЄ:
У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

Заборона внесення ідеологічних позицій правлячих партій 
у навчальні підручники

Відновлення дії конституційного принципу свободи совісті та 
церкви від  держави 

Мораторій на зміни до законодавства про статус мов

Запровадження відповідальності за над українсько  
національних меншин

наругу ю мовою
та мовами 

відокремленості
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