Обіцянки по проблемах
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{tabs type=tabs}
{tab title=ЖИТЛО}

Що обіцяно
Партія
Відмітка
оренда на 10 років для молодих
ПР
родин муніципального житла, зведеного за кошти від зе

1 млн. квартир за 10 роківПР
для молоді, а молоді працівники головних підприємств будуть заб
виділення земельних ділянок
НУНС
для масового будівництва соціального житла

надання молодим сім’ям пільгових
КПУ, НП кредитів (безвідсоткових - НП) на будівництво житла з по
довгострокові кредити наБЮТ
житло під 2-4% річних на 10-30 років

{/tab}

{tab title=ОСВІТА}
Що обіцяно
Партія
10% ВВП на освіту, на науку
КПУ– 3%

Відмітка

50% бюджетних місць у вишах,
ПР збільшення держзамовлення у державних ВНЗ до 75 %
3 університети увійдуть до
ПР
світового рейтингу 500 найкращих ВНЗ
зменшення показника наповнюваності
ПР
класів, що збереже 2000 сільських шкіл
доступність, безоплатність
НПосвіти. Платною може бути лише друга вища освіта
реальна виборність керівників
НУНСвузів та наукових установ
знищимо хабарі під час вступу
НУНСдо ВУЗу через обов’язковість ЗНО
кожна сільська школа буде
НУНС
підключена до мережі Інтернет
кожен школяр на селі, якому
НУНС
до школи більше 3 км., їхатиме на шкільному автобусі
забезпечимо пільги на міжміський
НУНС проїзд для школярів і студентів на весь рік
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збільшимо фінансування наукових
НУНС
досліджень до євро-стандартів – не менше 2% ВВП

створення якісної системиБЮТ
незалежного контролю рівня знань учнів, започаткування прийня
система грантів для молоді
БЮТ
на наукові дослідження
поетапне оновлення матеріально-технічної
БЮТ
бази середніх спеціальних та ВНЗ

{/tab}

{tab title=СТИПЕНДІЯ}

Що обіцяно
Партія
Відмітка
стипендії у вузах: І-ІІІ ступенів
ПР акредитації – 400 грн., ІІІ-VІ ступенів акредитації – 530 грн
стипендія для сиріт-студентів
НУНС
1064 грн.

здійснити «СТИПЕНДІАЛЬНИЙ
БЮТ ПРОРИВ»: довести розмір стипендії до рівня прожиткового
стипендію підвищити у 3 рази,
КПУ стипендія студентів-сиріт становитиме 1200 грн.

збільшення стипендій до рівня
НП середньої зарплати, відмінникам – подвійний розмір стипенд

{/tab}

{tab title=РОБОТА}
Що обіцяно
Партія
Відмітка
забезпечення загальної зайнятості,
КПУ
гарантоване отримання першого робочого місця
гарантія першого робочого
БЮТ
місця
введення 20% квоти для молоді
НП
у всіх державних установах та органах

допомога 20 000 гривень,НУНС
надбавка 20% і житло для випускників, які підуть працювати в се

{/tab}

{tab title=ПРАВА СТУДЕНТІВ}
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Що обіцяно
Партія
Відмітка
прийняти законодавство про
БЮТстуд. самоврядування

«ЖИТЛОВИЙ ПРОРИВ»: БЮТ
побудувати сучасні студ.містечка, ремонт існуючих, забезпечити н

програма „СТУДЕНТСЬКИЙ
БЮТ
ПРОРИВ&quot;, створення системи виявлення, запобігання та п

запровадження єдиної форми
БЮТ контракту у ВНЗ усіх форм власності та методику розрахунк
наповнення бібліотек сучасною
БЮТ літературою в необхідній кількості

здійснити «ІNTERNET ПРОРИВ»:
БЮТ
забезпечити доступом до мережі Internet кожний студентс

здійснити «ПІЛЬГОВИЙ ПРОРИВ»:
БЮТ
національна система пільг, в т.ч. пільговий проїзд протя
створення системи оплатиБЮТ
за навчання у розстрочку (помісячно)

участь в євро-програмах обмінів
БЮТ для студентів і аспірантів та стажування за кордоном для в
побудова і функціонування
БЮТ
спорт. комплексів, клубів та секцій ВУЗів
сприяння системі дисконтних
БЮТмереж орієнтованих на студентство та молодь

доступ до системи студентських
БЮТ знижок у закладах культури, відпочинку, торгівлі та громад

{/tab}

{tab title=СІМ'Я}

Що обіцяно
Партія
Відмітка
допомога родині на дитину
ПР25 000 грн., на другу 50 000 грн., на третю та наступні 100 00
при досягненні дитиною 3-річного
ПР
віку і до 13 років родина отримує щомісяця по 250 грн., а

створення Фонду майбутнього,
НП
з якого на персональний рахунок новонароджених нарахов

соціальні виплати при народженні
КПУ
другої і кожної наступної дитини збільшаться до 18,4 тис
один із двох батьків, які виховали
КПУ
трьох і більше дітей отримає право виходу на пенсію за 5
держава подолає дитячу КПУ
безпритульність протягом 3 років

допомога при народженніНУНС
першої дитини 12 000 грн., другої 15 000 грн., третьої і наступних
виплати при народженні дитини
БЮТ 12 тис.грн., 2-ї 25 тис.грн., 3-ї та наступних 50 тис.грн.

{/tab}
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{tab title=ДИТЯЧІ САДОЧКИ}
Що обіцяно
Партія
Відмітка
кожній дитині гарантоване
ПРмісце у дитячому садку
стимулювання створення НУНС
нових дитячих садків, у тому числі приватних

дошкільна освіта забезпечить
НУНСкожній дитині володіння українською мовою і вивчення народ
розгорнення мережі доступних
КПУ дитячих дошкільних та позашкільних установ

{/tab}

{tab title=ЗДОРОВ'Я}

Що обіцяно
Партія
Відмітка
розробка цільових програм
ПРщодо сприяння здоровому способу життя, запобігання СНІД
обмежимо розповсюдження
НУНС
азартних ігор, убезпечимо від них дітей
посилення відповідальності
НУНС
за продаж спиртного та цигарок

зупинимо алкоголізм та дитяче
НУНС куріння, заборонимо масову рекламу алкоголю та тютюнови
буде відкрита „Дитяча лікарня
НУНСмайбутнього”
на базі нині існуючих резиденцій
КПУ
президента та державних дач діятимуть державні центри

розгорнення мережі закладів
КПУ безоплатного літнього відпочинку дітей, у тому числі на базі «

невідкладне розгортання НП
на державному рівні комплексу заходів, спрямованих проти алког

заборона реклами алкогольних
НП
та тютюнових виробів та переривання телевізійних програм

{/tab}

{tab title=АРМІЯ}
Що обіцяно
Партія
Відмітка
грошове утримання молодших
ПР офіцерів буде не нижче 2 тис. грн. на місяць
створення мережі суворовських
ПР
та нахімовських училищ для підготовки кадрового резерву

перехід на професійну армію,
ПР втричі збільшаться виплати курсантам та солдатам строкової
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покінчимо з чергою військовослужбовців
НУНС
на житло і професійна армія
перехід на професійну армію,
БЮТліквідація примусового призову

{/tab}

{/tabs}

{/szakitable}

Легенда:
- не виконано,
- виконано,
- частково виконано

Скорочення:

ПР - 192 депутата, Партія Регіонів,

КПУ - 25 депутата, Комуністична партія України, КПРС

НП – 20 депутата, Народна партія

БЮТ – 103 депутата, Батьківщина, ПРП, УСДП та ін. (Блок Юлії Тимошенко)
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НУНС – 65 депутатів, Фронт Змін, За Україну!, НРУ, ХДС, ЄЦ та ін. (блок «Наша
Україна – Народна Самооборона)
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