
Програмні засади діяльності 

Всеукраїнської громадської   організації (ВГО) 

«Сила і Честь» 
 

 

ВГО «Сила і Честь» ˗ це об`єднання патріотично налаштованих, рішучих і 

дисциплінованих людей, які пройшли багаторічне гартування в Збройних 

Силах, правоохоронних органах, силових структурах та на державній службі і 

зберегли вірність Присязі та власну Честь, а також всіх державно 

мислячих  членів суспільства, які поділяють наші погляди. 

 

Стратегічною метою ВГО «Сила і Честь» є боротьба за розбудову 

справедливого суспільства і сильної держави Україна з диктатурою 

Конституції і законів, які забезпечують фундаментальні права людини. 

 

Для досягнення цієї мети ми прагнемо вирішити наступні завдання: 

  

1. Внутрішня політика. Створення громадянського суспільства, в якому 

дії всієї державної  машини направлені на задоволення духовних та 

матеріальних потреб людини. Владу - під контроль суспільства. 

Неухильне дотримання прав і свобод громадян. Подолання корупції в 

політиці, економіці, правоохоронній та судочинній системі. 

Реформування правоохоронної та судочинної системи, основою якої 

повинен стати захист громадян України та інтересів держави, а не захист 

можновладців від народу. Скасування статусу 

недоторканності  народних депутатів та суддів всіх рівнів. Надання 

територіальним громадам максимального обсягу повноважень для 

задоволення інтересів громадян. Використання права на акції протесту 

громадян  проти дій влади в разі порушення їх конституційних прав. 

 

2. Економіка.  Розробка стратегічного плану розвитку економіки 

України та програми виходу з кризи повинні підпорядковуватись 

головному – забезпеченню гідної якості життя людей. Галузеві програми 

не можуть бути самоціллю. Серед головних пріоритетів суспільства 

мають бути інноваційна модель розвитку економіки, сприяння та захист 

розвитку малого і середнього бізнесу, виробництво продукції з високою 

доданою вартістю, збільшення питомої ваги заробітної плати в структурі 

ціни на товари та послуги. Зменшення податкового тиску для всіх сфер 

виробництва та науки, детінізація економіки. Суспільство знань – 

майбутнє економіки України. 

 

3. Зовнішня політика.  Забезпечення захисту національних інтересів, 

гарантій національної безпеки, збереження суверенітету та 

територіальної цілісності. Захист українських громадян у всіх країнах 



світу. Захист економічних інтересів України та її громадян за кордоном. 

Гармонізація відносин із зарубіжними стратегічними партнерами.  

 

4. Національна безпека і оборона держави.  Держава повинна в повній 

мірі жорстко виконувати свої функції в питаннях, що стосуються 

територіальної цілісності та збереження Конституційного ладу України. 

Реформування Збройних Сил та перетворення їх у боєздатну армію, 

оснащену сучасною військовою технікою, з високим рівнем бойової 

підготовки (адекватну зовнішнім загрозам). Гідна оплата, забезпечення 

житлом, пенсійне забезпечення, соціальний захист військовослужбовця 

та його сім`ї – першочергове завдання органів державної влади.  

 

5. Зупинити корупцію та казнокрадство. Нещадна боротьба за 

викорінення корупції у всіх сферах державного життя, починаючи перш 

за все з вищих щаблів всіх гілок влади та з системи правоохоронних і 

судових органів. Враховуючи вирішальне значення у боротьбі з цим 

явищем політичної волі керівників держави, у законодавчому порядку 

покласти на Президента України особисту відповідальність за стан 

боротьби з корупцією, зобов’язати його щорічно звертатись з посланням 

до народу та до Верховної Ради  України про здійснені антикорупційні 

заходи. Нездатність досягти позитивних результатів у боротьбі з 

корупцією повинна стати однією з законних підстав для усунення 

Президента з посади в порядку імпічменту. 

Покласти персональну відповідальність на керівників правоохоронних 

органів та спецслужб, які зобов’язані боротись з корупцією, за стан цієї 

роботи. За інертність, зволікання, непрофесійність, відсутність 

результатів у протидії корупції негайно звільняти з посад, не дивлячись 

на чини та ранги і колишні заслуги. Забезпечити чистоту рядів 

суддівського корпусу та кожного з суддів через спеціальні механізми 

кадрового відбору та через легальний контроль їх професійної 

діяльності. Корупційні діяння на вищих щаблях влади, в правоохоронній 

та судовій системах повинні тягти найжорсткіші покарання. Винести на 

Всеукраїнський референдум питання про повернення до смертної кари 

за корупційні дії та казнокрадство, що є особливо тяжкими злочинними 

діяннями. 

 

6. Відродження села. Селянин повинен бути повноправним господарем, 

а не наймитом на своїй батьківській землі. Кожна сільська громада, 

кожен селянин повинні бути захищені державою від чиновницького 

свавілля та шахрайства різних ділків. Ліквідувати тіньові та шахрайські 

схеми продажу і купівлі землі, земельних паїв та власності сільських 

громад. 

Створити на селі умови для розвитку різних форм господарства, в тому 

числі колективних форм власності та фермерських господарств – основу 

середнього класу на селі. 



Підняти умови життя людей у селі до рівня міста, вирівняти оплату праці 

в агропромисловому комплексі з іншими галузями. Забезпечити сільське 

населення сучасною інфраструктурою, включаючи школи, медичне 

обслуговування,  заклади культури, торгівлі та побуту. 

Сільській молоді – гарантоване право на безкоштовне навчання у всіх 

освітніх закладах та гарантовані робочі місця на селі. 

 

7. Підвищення рівня освіти, науки і культури. Пріоритетне бюджетне 

фінансування освіти, науки і культури. Розвиток освіти та науки 

повинен бути гармонійно пов'язаний із стратегічним планом розвитку 

економіки та гуманітарної сфери суспільства. Вивести на світовій рівень 

якість освіти, провести атестацію вищих учбових закладів, подолати 

корупцію в освітніх закладах. Підняти рівень фундаментальних 

досліджень, концентрувати бюджетні кошти на пріоритетних для 

економіки та суспільства напрямах. Цільове фінансування програм, які 

очолюються вченими з світовими іменами. Не допускати 

бюрократизації  науки. Сприяти збільшенню долі науково-

дослідницької, дослідницько-конструкторської роботи в промисловості 

на конкретні розробки, на які є попит на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, за рахунок бюджетних та корпоративних коштів. 

 

8. Охорона здоров`я та захист екології. Здоров`я громадян України 

повинно стати пріоритетом держави та однією з основних компонент 

національної безпеки. Медичне обслуговування повинно бути якісним, 

загальнодоступним та безкоштовним. Одночасно повинна розвиватись 

страхова медицина та система благодійних пожертвувань. Якість 

медичних препаратів, продуктів харчування та води під дієвий контроль 

Держави. Лікарі та чиновники повинні нести відповідальність за 

нанесення шкоди здоров`ю людей.  

Проведення виховної роботи серед населення та державна підтримка 

здорового способу життя, розвитку молодіжного, фізкультурного і 

спортивного руху. Заборона прямої та прихованої реклами 

слабоалкогольних, алкогольних  напоїв, тютюну та інших шкідливих 

речовин. Боротьба з розповсюдженням та вживанням наркотиків. 

Жорсткий контроль за виконанням законодавства щодо охорони 

довкілля, удосконалення законодавства. Перехід до використання 

екологічно безпечних технологій. 

 

9. Виховання патріотів. Проводити виховну роботу по формуванню і 

розвитку у громадян України почуття патріотизму, любові до 

Батьківщини, вірності народу і державі, непримиримості до корупції, 

свавілля і непрофесіоналізму у державному управлінні, по залученню їх 

до активної особистої участі на патріотичній основі у суспільному житті 

України. 

Підняти військово-патріотичне виховання молоді на рівень 



загальнодержавного завдання, як один з головних напрямків роботи 

Міноборони, Міністерства у справах  сім`ї та молоді, Міністерства 

освіти і науки, Міністерства культури, мистецьких спілок, об`єднань 

діячів культури, літератури та мистецтва. 

Патріотизм разом з професіоналізмом та особистою порядністю повинні 

стати визначальними при призначенні на керівні посади в державних 

органах управління, Збройних Силах, правоохоронних органах та інших 

силових структурах. 

 

10. Надійний соціальний захист громадян. Співпраця з профспілками 

та роботодавцями, підтримка профспілок у захисті прав трудових верств 

населення. Відстоювати рівні умови для отримання роботи, освіти, 

послуг у сфері охорони здоров`я, культури та соціального захисту 

людей. Підтримувати людей у їх вимогах забезпечити справедливу та 

своєчасну оплату праці, робочі місця і належні умови праці для 

працездатних пенсіонерів та інвалідів, звільнених у запас 

військовослужбовців та випускників навчальних закладів. 

Незабезпечена старість – ганьба для держави, тому людям похилого віку 

– піклування та повага суспільства, забезпечення гідного життя. 

Проведення пенсійної реформи. Соціальний захист ветеранам війни та 

праці, учасникам бойових дій, потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи та інвалідам. 

Відродження української сім`ї через стимулюючі фактори, зокрема, 

надання молодим сім`ям субсидій, пільг при кредитуванні та 

оподаткуванні. Дієва допомога багатодітним сім`ям , неповним сім`ям 

та тим, у яких виховують дітей – інвалідів. 

 

11. Національне примирення в суспільстві. Всі проблеми 

Українського суспільства повинні вирішуватись шляхом урахування 

інтересів різних соціальних верств, територіальних громад, при 

співпраці між усіма прогресивними, демократичними силами, через 

досягнення здорових компромісів у суперечливих питаннях. 

Виходячи з того, що єдиним джерелом влади є Український Народ, 

принципові питання облаштування держави, особливо ті, які можуть 

потягти розкол суспільства, необхідно вирішувати тільки шляхом 

волевиявлення Народу через референдум. 

Жорстко придушувати будь-які форми прояву расизму, плюндрування 

гідності української нації, всіх корінних народів і національних меншин 

України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. 

 

  

 


