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ЮРИНЕЦЬ ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ 

 

МІЙ ПРІОРИТЕТ – УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРЕСИ! 

  

Продовжуймо п’ятилітній хід європейським шляхом розвитку і ставимо амбітне завдання - 

зберегти та примножити здобутки мільйонів українців, які, виборюючи свободу і утверджуючи 

незалежність, щоденною невпинною працею розвивають економіку країну, плекають мову, культуру, 

віру. Я твердо переконана, що вивчивши і засвоївши уроки ХХ-го та ХХІ століття, зробимо все, щоб 

не допустити втрат, продовжимо будувати успішну державу, успішну Україну, омріяну мільйонами.  

 

Я, Оксана Юринець, як кандидат у народні депутати України у своїй передвиборчій програмі 

не буду давати легковажних обіцянок. Перед Українським народом декларую свої принципи і 

цінності, які відстоювала й надалі  відстоюватиму в оновленому парламенті України. 

  

1.  Збереження суверенітету та територіальної цілісності України. 

Історія засвідчила, що для незалежної України немає іншої безпекової альтернативи, окрім 

системи Євроатлантичної колективної безпеки (НАТО). Це тернистий, непростий  шлях і я багато 

працюю над тим, щоб Україна якнайшвидше стала членом Альянсу. 

  

2. Досягнення соціально-економічного добробуту всіх українців. 

Україна в складі країн Європейського Союзу зможе більше здобути для розквіту та 

забезпечення добробуту кожного українця. Тому, вибір один – це європейський шлях.   

  

3. Розвиток культури та плекання духовності. 

Культура, освіта, свобода віросповідання, відпочинок, вільний розвиток особистості – це те, 

про що треба дбати для творення щасливого життя українців у своїй країні. Ми вже змогли 

законодавчо захистити українську мову і закласти важливі підвалини для її розквіту. І це лише перші 

кроки. Переконана, що ми зможемо захистити права кожного. 

  

4. Закон — один для всіх! 

Рівність перед законом і невідворотність покарання – це принципи держави, в якій панує право. 

Повага до законів України – мій життєвий принцип і це ми повинні виховувати у кожному з нас. 

  

5. Щаслива родина — сильна Україна. 

Лише традиційні сімейні цінності можуть стати запорукою міцної родини і сімейного 

добробуту. Щаслива родина — це щасливі діти, це щаслива України! 

  

6. Україна та Львів понад усе!  

Маленька Галичина, рідний Львів завжди ведуть вперед в обстоюванні інтересів патріотів, а  

це й  мої  цінності. Отже, від галицького патріотизму до всеукраїнського! Жодних компромісів у 

питаннях обмеження інтересів України! Любов і повага до кожного куточка нашої держави. 

  

7. Єдиний шлях розвитку України — це продовження розпочатих реформ! 

І в нас немає часу зволікати, а тільки невпинно їх продовжувати. Зроблено чимало, але 

зробити потрібно значно більше. Йдемо далі. Вперед, і тільки вперед! 


