
Початок на 1-й стор.  
Кор. А що Ви скажете про нинішній 

виборчий «Опозиційний блок»? 
М.С. Погляньте на прізвища, хто там? 

Бойко, Королевська. Можна не продовжу-
вати. Хіба олігарх буде в опозиції до олі-
гарха? Там йдеться про боротьбу за владу 
і відповідно за власні прибутки. За добро-
бут народу ніхто з них не вболівав і не буде 
вболівати. Влада і олігархія несумісні.

Кор. А як Ви пропонуєте будува-
ти відносини з НАТО, Євросоюзом, 
Росією?

М.С. Соціалісти завжди відстоювали 
позаблоковий статус України на зразок 
тієї ж самої Швейцарії. В НАТО візьмуть 
тоді, коли рівень життя буде таким як у 
США, Європі. Щодо Євросоюзу і Росії, то 
слід будувати свої відносини так, щоб від 
цього було вигідно Україні. Адже зрозумі-
ло, що Євросоюз не горить бажанням при-
йняти Україну до своїх членів і відклав роз-
гляд даної проблеми аж до грудня 2015 р. 
В свою чергу намагання України вступити 
до Євросоюзу приводить до економічного 
тиску зі сторони Росії. Тому й пропонуєть-
ся рівновіддалена позиція як від Євросою-
зу, так і від Росії, яка повинна бути вигід-
ною Україні. Велика політика робиться не 
в Україні, а через відносини США та Росії. 
Це слід завжди враховувати.

Кор. А Крим? 
М.С. Надзвичайно складна проблема. 

По Криму необхідно вести переговори аж 
до його повернення. 

Кор. Чи марним був Майдан?
М.С. Я був одним з організаторів трьох 

попередніх Майданів. Як і багато людей 
мав надію на краще життя людей. Але 
Майдани нічого хорошого державі, лю-
дям не дали. Думаю, що ідеї і останнього 
Майдану залишились не реалізованими. 
Змінився Президент, прем’єр, міністри, а 
олігархічна соціально-економічна та по-
літична система залишилась незмінною, 
починаючи з 1991 р. Здійснюється лише 
зміна влади, одні «спихають» інших, а жит-
тя не кращає. В історії Європи подібне уже 
спостерігалось. Можливо виникне третя 
сила, яка принесе зрушення на краще, або 
…. Насторожує оцінка подій в Україні, яка 
зроблена прем’єром Словаччини щодо не-
керованих процесів розвалу нашої країни. 
Та й Німеччина, Польща, Швеція, Євроко-
місія, мені здається, дещо прохолодніше 
стали відноситись до нас. 

Кор. У Соцпартії була чи не найкра-
ща програма соціального захисту лю-
дей, якою вона є нині?

М.С. Головне для нас щоб люди мали 
роботу, заробітну плату, яка б дозволяла 
щомісячно відкладати певні кошти на за-
ощаджувальну книжку, вирішення квар-
тирних проблем ще в молодому віці, відро-
дження села, культури, освіти, подолання 
правового нігілізму, ліквідація бандитизму 
і вседозволеності, гарантоване право на 
охорону здоров’я, соціальний захист всім 
учасникам воєн і їх сім’ям, чорнобильцям, 
інвалідам тощо. Чи можна це зробити? Так 
можна. Для цього слід владу відділити від 
олігархів, бізнесу, конституційно закріпити 
співвідношення у прибутках для всіх гро-
мадян України у пропорції 1 до 4, запрова-
дити правило, коли олігархи вкладають ко-
шти у власну економіку, а не розміщають 
свої капітали за кордоном тощо.

Кор. Щоб Ви побажали Кіровоград-
цям?

М.С. Ну, насамперед миру і спокою. Хо-
тів би, щоб виборці згадали період, коли 
соціалісти були у Верховній Раді. Наша 
фракція добивалась якраз соціального 
захисту людей. Закон України про дітей 
війни, державне замовлення на навчання 
для студентів, яке нині зведене до мініму-
му, підтримка власного товаровиробника, 
пенсійні гарантії. Можна продовжувати 
довго. Та й спокій у державі був. Так ста-
лось, що соціалістів у 2007 р. не обрали до 
парламенту і відразу прискорено посипа-
лись незгоди, утиски, скорочення соціаль-
них програм. Тому побажав би зваженості, 
коли обирається олігарх чи соціаліст, па-
кет гречки за відданий голос чи надійність 
і стабільність й захисті. 

Ми делегуємо до парламен-
ту надійних людей по мажоритар-
них округах О.Гавриленка, А.Поліщук, 
С.Самородченка, О.Тененика. Со-
ціалісти ввійшли в партію «Блок лі-
вих сил України», і у партійний список 
Кіровоградські соціалісти включили 
А.Дробіна, О.Трифонову, В.Слюсаренка, 
С.Короба, В.Скляренка, О.Голіусова, 
А.Субботінова, Л.Марютенкову, підтрима-
ли О.Прилуцького. Це надійні, чесні люди. 

Кор. Спасибі.

Микола МАТВЄЙЦЕВ.

Зокрема, в окрузі № 102 представни-
ком цієї політичної сили, що балотується 
у народні депутати, є Самородченко Сер-
гій Миколайович, який народився 6 лип-
ня 1975 року на Кіровоградщині. В 1997 
році закінчив педагогічний університет 
ім. В. Винниченка за спеціальністю «Іс-
торія та народознавство» та в 2003 році 
Київський міжнародний науково-техніч-
ний університет за спеціальністю «Право-
знавство» і здобув кваліфікацію юриста. 
В 1997 році почав працювати вчителем в 
Криничуватській загальноосвітньої шко-
ли Устинівського району. З 1998 року до 
2003 року працював на посаді началь-
ника юридичного відділу Кременчуцької 
районної державної адміністрації. З 2003 
по 2005 рік на посаді заступника голови 
Онуфріївської райдержадміністрації, ке-
рівника апарату. В серпні 2005 року був 
звільнений з посади за небажання «гра-
ти в політику» і підтримувати «помаран-
чеву владу», а спокійно виконувати пря-
мі обов’язки керівника апарату. З 2006 

року по 2007 рік був 
юрисконсультом ПП 
«Адвокатська конто-
ра Ульянова». З 2008 
року директор ПНВП 
«Техпромпрект», а з 
вересня 2008 року по 
2009 рік – директор 
ПП «Олтан ЛТД». В 
2009 р. на проміжних 
виборах Онуфріївсько-
го селищного голови 
С.М.Самородченка об-
рано головою селищної 
ради. В 2010 році на 
чергових виборах був 
повторно обраний на 
дану посаду.

У житті і в роботі 
завжди дотримувався 
прислів’я «Стався до людей так, як би хо-
тів, щоб вони ставилися до тебе». В сво-
їй роботі на перше місце завжди ставить 
відношення до людей і роботу з людьми. 

Зважаючи на те, що багато 
проблем, які є на місцево-
му рівні залежать від тих 
законів, які приймаються 
в державі вирішив балоту-
ватися в народні депутати 
України.

Працюючи безпосеред-
ньо з людьми та ставлячи 
собі за мету, як селищний 
голова вирішення нагаль-
них питань людей, зокрема 
приймання молока у жите-
лів селища молокозавода-
ми по більш високим цінам 
та приймання худоби на 
м’ясо; зниження цін на вес-
няну оранку присадибних 
ділянок; забезпечення за-
йнятості дітей у вільний час 

та інше побачив і відчув, що для їх вирі-
шення повноважень селищного голови не 
достатньо. Ці проблеми потрібно вирішу-
вати на державному рівні. 
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Шановні земляки
– жителі Знам’янського, Новгородківського, Олек-
сандрівського, Світловодського, Онуфріївсько-

го районів та міст Знам’янка і Світловодськ!
Прийнявши рішення про балотування на посаду народного 

депутата України, я розумію всю повноту відповідальності за 
той кредит довіри, який я можу отримати від людей! В період, 
коли країна находиться в глибокій соціально-економічній і по-
літичній кризі, коли потрібно шукати точки дотику між Сходом і 
Заходом країни, коли люди опиняються за межею бідності, сьо-
годення дає нам шанс, ще раз провести перезавантаження вла-
ди в країні і дати Українцям будувати державу далі.

Поряд з тим:
1. Я УСВІДОМЛЮЮ: що отримати кредит довіри простій лю-

дині, яка вийшла із народу дуже складно, тому що «грошові 
мішки» будуть намагатися підкупити ВАС, але Вам вибирати 
гідність і честь, чи в черговий раз клюнути на наживку, яку ки-
дають людям у вигляді подачок багатії. 

2. Я УСВІДОМЛЮЮ: питання набридання виборів, кандидатів 
у депутати, тринькання державних грошей на вибори і переко-
наність більшості людей, що це нічого не змінить, що прийде 
черговий  «брехун», який наобіцяє багато-чого та надає купу 
пустих обіцянок і поїде до Києва на наступні чотири або п’ять 
років жити ...і прощавайте виборці та обіцянки, які ВАМ надали. 

3. Я УСВІДОМЛЮЮ: що, не маючи купи грошей, для ство-
рення благодійних фондів, через які наймати безліч агітаторів 
та створювати штаби, встановлювати дитячі майданчики, про-
бивати водопровідні свердловини, встановлювати вікна у шко-
лах, закупляти дороговартісне обладнання для лікарень, розда-
вати людям безкоштовно газ в балонах, продуктові набори в 
пакетах, забезпечувати «передвиборчі» безкоштовні медогляди 
і т.д., буде складно отримати перемогу. Але зважаючи на му-

дрість, виваженість людей справедливість і правда переможе. 
Я в це вірю. 

4. Я УСВІДОМЛЮЮ, що в державі повинні працювати зако-
ни, і ніхто не народний депутат, ні губернатор, ні  мер, не пови-
нні «вибивати» та «пропихати» проекти того чи іншого регіону. 
Адже такі дії відразу породжують корупцію. Це ми могли бачити 
на прикладі останніх трьох років. Коли в Донецьку, Луганську 
та Київську області почали надходити кошти не пропорційно 
іншим регіонам. Дещо доставалося і Кіровоградській області, 
тому що в нас був губернатор із «донецьких». Але в самій об-
ласті, кошти розподілялися по прихильності до центру, і нічого 
не надійшло за три роки в Онуфріївський район, дещо надійшло 
в м.Світловодськ і т.д.

Тому, йдучи до Верховної Ради вважаю за потрібне:
- скорочення кількості народних депутатів у ВР до 250 чол;
- рівень заробітної плати народних депутатів  не більще 10 

мінімальних зарплат;
- закон про обов’язковий звіт народного депутата 1 раз в рік 

перед виборцями;
- розширення фінансової бази місцевого самоврядування – 

гривни повинні не осідати в фірмах депутатів, а йти на економіч-
ний та соціальний розвиток територіальних громад;

- здоровий глузд у прийнятті необхідних для України рішень, а 
не політична балаканина – це моє кредо як депутата!

- зменшення пенсійного віку для чоловіків до 60 років, жінок 
до 55 років;

- відновлення дії Закону України «Про соціальний захист ді-
тей війни».

Людина, яка вийшла з народу – знає чого хоче народ, що по-
трібно народу, а не вигідно  владі!

З НАРОДУ І ДЛЯ НАРОДУ!
Сергій САМОРОДЧЕНКО.

І. Розбудова держави:
- сприяння розвитку місцевого 

самоврядування,розширення повнова-
жень територіальних громад, наповнення 
місцевих бюджетів шляхом справедливо-
го перерозподілу бюджетних коштів;

- обов’язковий звіт народного депутата 
один раз в рік перед виборцями та забез-
печення механізму  відкликання депутата;

- в Україні повинен бути забезпечений 
пріоритет прав та інтересів людини й дер-
жави, а не ринку.

ІІ. Розвиток конкурентоспроможної 
економіки:

- поліпшення умов для залучення ін-
вестиційних ресурсів в основні галузі еко-
номіки та сфери господарської діяльності 
з метою будівництва та реконструкції під-
приємств, відкриття нових робочих місць, 
забезпечення зайнятості населення, бу-
дівництва та ремонту доріг;

- підтримка вітчизняного виробника на 
території Кіровоградщини; 

- забезпечення державної підтримки 
розвитку села та сільгоспвиробника;

- першочергове внесення законопро-
екту про реєстрацію філій або представ-
ництв підприємствами по місцю здійснен-
ня підприємницької діяльності.

ІІІ. Сприяння розвитку малого та се-
реднього бізнесу:

- зниження загального податкового на-
вантаження для малого і середнього біз-
несу;

- запровадження для підприємств ма-
лого та середнього бізнесу пільгових ста-
вок орендної плати, зниження тарифів на 
спожиті ресурси;

- запровадження практики мікрокреди-
тів для розвитку підприємств регіону, осо-
бливо тих, що знаходяться у невеликих 
містах, районних центрах, селищах, що 
у цілому сприятиме розвитку зайнятості 
таких регіонів.

IV. Підвищення рівня соціальних стан-
дартів:

- забезпечення виконання соціальних 
законів;

- забезпечення зайнятості населення, 
за рахунок збільшення кількості ново-
створених робочих місць на Кіровоград-
щині та своєчасної повної і гідної заробіт-
ної платні;

- захист прав дітей війни та забезпе-
чення виконання Закону України «Про за-
хист дітей війни»;

- зростання мінімальної заробітної пла-
ти не менше, ніж на 25 % щороку;

- удосконалення системи пенсійного 
забезпечення, повернення пенсійного 
віку для жінок 55 років, чоловіків 60 років;

- створення належних умов для здобут-
тя доступної, якісної середньої, середньо-
спеціальної та вищої освіти, повернення 
безкоштовного навчання в державних та 
комунальних навчальних закладах;

- посилення ролі освіти в суспільстві, 
підвищення соціального статусу вчителя;

- розробка та реалізація програми со-
ціального житла на Кіровоградщині;

- реальна підтримка сім’ї, дітей та мо-
лоді.

V. Житлово-комунальне господарство:
- створення економічно обґрунтованої 

та прозорої системи регулювання тари-
фів на комунальні послуги;

- впровадження енергозберігаючих 
технологій;

- реконструкція та будівництво якісних 
доріг;

- прийняття та впровадження програми 
забезпечення населення якісною питною 
водою. 

VІ. Покращення умов та якості надання 
медичних послуг:

- підвищення соціального статусу пра-
цівників медичної сфери;

- створення умов для заохочення ліка-
рів до роботи у сільській місцевості;

- недопущення скорочення медичних 
закладів;

- запровадження реалізації програми 
«Головне – здоров’я», забезпечення про-
ведення капітальних та поточних ремон-
тів медичних закладів, укомплектування 
їх сучасним медичним обладнанням за 
рахунок держбюджету.

Головний фактор розвитку суспільства 
– економіка. Розвиток економіки регіону 
стане двигуном підвищення соціальних 
стандартів життя, впевненості у майбут-
ньому. В цьому полягає системність під-
ходу – усувати саме причини, а не їх на-
слідки, бачити майбутнє та прогнозувати 
його. 

Сьогодні малий та середній бізнес вже 
є реальною економічною силою. 

Моя Стратегічна мета – зробити  Кіро-
воградщину заможним, комфортним для 
життя регіоном України.

Кандидат в народні депутати 
України по 102-му виборчому округу                                         

С. М.Самородченко

Микола Садовий 
про позачергові 

вибори народних 
депутатів України 

26 жовтня 2014 року

В округах Кіровоградської області політична партія «Блок лівих сил 
України» представлена своїми кандидатами у народні депутати України

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України по 102-му виборчому округу
Самородченка Сергія  Миколайовича

ДОСИТЬ! ГОЛОСУЙ НЕ ЗА ГРОШІ, ГОЛОСУЙ ЗА ЗМІНИ, ГОЛОСУЙ ЗА СЕБЕ

Шановні освітяни!

До поки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

З найкращими побажаннями, 
кандидат у народні депутати України 

Самородченко Сергій Миколайович


