
Зобов’язання відповідального політика  

    Усвідомлюючи свою особисту «відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, 

нинішнім та прийдешніми поколіннями» (із преамбули Конституції України), обіцяю, що у своїй 

державотворчій та законотворчій діяльності буду керуватись загальнолюдськими, моральними та 

християнськими цінностями. 

У соціально-духовній сфері домагатимусь:  

1) Захисту інституту сім’ї в Україні в будь-який законний спосіб, зокрема шляхом відновлення 

Міністерства сім’ї, яке б піклувалося на державному рівні питаннями відповідної підготовки, 

створення, збереження та захисту української сім’ї. 

2) Захисту життя від зачаття до природної смерті на основі ст. 3 та 27 Конституції України: 

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю» та «Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може 

бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини».   

3) Підтримки народжуваності в Україні, шляхом прийняття відповідних державних програм та 

законів, для захисту української народу і для забезпечення економічного процвітання держави.  

4) Протидіяти легалізації розпусти, гендерної ідеології (яка нав’язується нашій країні, вводячи у 

законодавче поле поняття «соціальна стать» і «статева роль»), та інших видів аморальної поведінки. 

5) Домогтися введення християнської етики в базову освітню програму. 

 

У соціально-економічній та державотворчій сфері домагатимусь:  

6) Створення умов для функціонування в Україні справедливого і незалежного суду, чесних та 

незалежних правоохоронних органів, протидії корупції на всіх рівнях. 

7) Щоб наша країна була енергонезалежною, а природні багатства України використовувались на 

законній основі, в інтересах суспільства та держави. 

8) Очищення суспільства від корупції, вноситиму законопроекти спрямовані на протидію корупції, 

офшорних схем, контрабанди, та намагатимусь унеможливити розкрадання природніх ресурсів. 

9) Прийняття закону про обов'язкове відвідування депутатами сесій Верховної Ради, а у разі пропуску  

сесії без поважної причини – накладення штрафу, чи іншого стягнення. 

10) Поширення здорового способу життя. Обмеження реклами алкоголю та тютюнових виробів, а 

також підтримувати програми, які допоможуть людям позбутися різноманітних залежностей (в тому 

числі наркоманії, ігроманії).  

                     

                      ЩОБ ДОСЯГНУТИ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

Не зловживати владою задля задоволення будь-чиїх приватних  інтересів на шкоду 

загальносуспільному благу. Завжди у всіх  своїх привселюдних висловлюваннях та вчинках керуватися 

загальнолюдськими нормами моралі та християнськими цінностями задля спільного блага громади, 

держави і народу України. Усіма своїми силами сприяти захисту, поширенню та утвердженню в 

суспільстві християнських цінностей та морально-етичних засад в усіх сферах суспільного життя. Буду 

докладати конкретних зусиль, щоб творити Україну християнською державою. Це «Зобов’язання 

відповідального політика» я потверджую власноручним підписом перед Богом та українським 

народом.  

                             У ЦЬОМУ ХАЙ ДОПОМОЖЕ МЕНІ ГОСПОДЬ! 
 

ПІБ_________________________________________________________ 

 

_____________________________      ____________________________ 
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