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В Україні досі практично не було партій, які 
представляють інтереси всього народу. «Нові 
обличчя» змінювали попередників, але пока-
зували той самий результат роботи. Опозиція 
ставала владою і навпаки. Дилетанти перетво-
рювали перебування на високих посадах на ве-
селі пригоди без жодних зобов’язань перед ви-
борцями. «Технократи» всупереч суспільному 
благу закривали школи та лікарні, підвищували 
тарифи та продавали землю. А корумпована 
верхівка та олігархи контролюють державу! 

Країна на всіх рівнях гостро потребує ефектив-
них професіоналів. Саме з таких людей склада-
ється партія «Пропозиція», що будується, як бу-
динок, від фундаменту до даху, тобто знизу до 

верху. А не від гаманця олігарха, який прагне 
мати ще одну кишенькову політсилу.

Що означає назва партії? Термін «про-
позиція» утворено з двох слів. «Pro» латинською 
означає «за», а давньогрецькою – «уперед», як 
от у словах «прогноз», «процес», «прогрес». 
Слово «позиція» пояснень не потребує. Отже, 
«Пропозиція» – це рух уперед, у майбутнє, 
прогресивна позиція. Також у міжнародній тер-
мінології маркером PRO позначають професіо-
налізм і високу надійність. Пропозиціонери, на 
відміну від опозиціонерів, не лише критикують, 
а й пропонують дієві рішення. На противагу 
центральній владі, вони знають проблеми лю-
дей і вміють допомогти. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЧИТАЙТЕ У ВИПУСКУ

Як «Пропозиція» 
будуватиме 
державу 
для людей 

Хто створив  
партію і чому  
вона не має  
одного «вождя»? 
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Партія  «Пропозиція» якісно відрізняється від інших політичних сил. Це партія людей справи, які вмі-
ють вирішувати проблеми там, де вони виникають. Людей, які мають гідність та незалежні від олі-

гархічних впливів. Вони знають, що треба робити для прогресу і розвитку міста, громади, всієї країни. 
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ЧОМУ «ПРОПОЗИЦІЯ»?

«ПРОПОЗИЦІЯ» – ПАРТІЯ ПРОГРЕСИВНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

Чим «ПРОПОЗИЦІЯ» 
відрізняється 

від інших партій?
Ми – професіонали з цінностями і 
принципами, наші пропозиції засно-
вані на знаннях та досвіді
Ми – представники місцевого само-
врядування, які вміють вирішувати 
проблеми там, де вони виникають
Ми – голос конструктивної більшості 
українського суспільства

ЛЮДИ ПРОПОЗИЦІЇ
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Пандемія коронавірусу вкотре довела, що 
найефективніше бореться з конкретними про-
блемами саме місцеве самоврядування. Не-
давнє дослідження соціологічної компанії «Нью 
Імідж Маркетінг Груп» підтвердило: люди оці-
нюють протиепідемічні заходи мерів міст знач-
но вище, ніж політику уряду і губернаторів.

Варто згадати розграбований Державний 
резерв, у якому повинні були зберігатися і 
засоби для боротьби з епідеміями. Централь-
на влада десятиліттями поводилася з ним, як 
з колгоспною коморою, з якої всі крадуть. А 
коли прийшла епідемічна загроза, влада роз-
вела руками. 

Поки в уряді проводили конкурс на звання 
Найбездарнішого Міністра Охорони Здоров’я, 
громади приймали удар пандемії коронавірусу 
на себе. І вистояли – перекроїли бюджети, за-
купили медичне устаткування, організували хоч 
якусь роботу медицини, ослабленої десятиліт-
тями хаотичних «реформ». 

Виникає логічне запитання: якщо пробле-
ми людей найкраще вирішує місцеве са-
моврядування, то чому в нього так мало 
прав і ресурсів? Адже децентралізацію, яку  
попередня влада проводила зі скрипом, тепер 
взагалі згорнули! 

Партія «Пропозиція» має твердий намір ліквіду-
вати несправедливу і неефективну систему влади. 
Який ідеал майбутнього устрою країни? Це дер-
жава громадської участі, побудована «знизу дого-
ри». Проблеми мають вирішуватися на місцях, а 
центральна влада – доповню-
вати місцеве самоврядування. 
Це означає, що рішення з кон-
кретних питань повинні ухва-
люватися або безпосередньо 
тими людьми, яких вони сто-
суються, або якомога ближче 
до цих людей. Цей принцип Європейської хартії 
місцевого самоврядування дав змогу багатьом 
державам Європи гармонійно розвиватися. 

Громадяни повинні брати участь в ухваленні 
рішень постійно, а не делегувати повноважен-
ня політикам раз на 5 років. Тільки на місцевому 
рівні можливий контроль за грошима і ресурса-
ми, тому що лідери громад обираються і усві-
домлюють відповідальність перед людьми. 

Чому потужні громади 
 необхідні для успіху України

Ідеї партії «Пропозиція» базуються на позитив-
ному досвіді західних країн. Місцеві референ-
думи стали основою розвитку Швейцарії, однієї 
з найбільш стабільних і багатих країн Європи.  

Активно використовують механізми референдуму 
в заможних Нідерландах, Франції, Данії та Швеції. 

Голосують на місцевих референдумах з питань, 
які громада вважає найбільш спірними. Напри-
клад, у Швеції в останні роки у громадах проходили 
референдуми з таких тем: чи потрібна нова міська 
дорога, чи потрібно зберегти станцію швидкої до-
помоги, чи варто зробити центр міста пішохідним, 
будувати міст чи краще пустити по річці пором, де 
побудувати залізничну станцію, де відкрити нову 
бібліотеку, як перейменувати місто, чи об’єднува-
тися з сусідньою громадою і багато іншого.

Протягом ХХ століття у США відбулося понад 
5000 референдумів на рівні окремих штатів. Не 
випадково Сполучені Штати залишаються най-
потужнішою державою Заходу. Пряма демо-
кратія дозволяє владі зрозуміти, чи підтримує 
народ те чи інше рішення, і діяти у згоді з людь-
ми, тобто максимально ефективно. 

Передача широких повноважень місцевим 
громадам дозволила Польщі зробити сильний 
економічний ривок. Хоча на початку 1990-х наші 
сусіди мали слабший потенціал, ніж Україна. 
Подібні приклади можна множити безкінечно. 
Важливо усвідомити, що саме сильне самовря-
дування дало основу для добробуту громадян у 
Європі та Північній Америці. Чим ми гірші?

Ще в часи Київської Русі 
князь не був самодержцем. 
Існував звичай народного 
віча, яке ухвалювало колек-
тивні рішення. 

Козацька держава будува-
лася на самоврядних принципах. Верховна вла-
да забезпечувала виключно оборону і безпеку. 
А збором податків та вирішенням інших місце-
вих питань керували на нижчому рівні.  

Багато українських міст, таких як Галич, Львів і 
Київ, свого часу розвивалися завдяки Магдебурзь-
кому праву. Воно давало нові можливості для са-
моврядування, ремесел і торгівлі, гарантувало 
певну автономію жителів від держави і феодалів.

На жаль, ця традиція була перервана і навіть 
після здобуття незалежності відновлюється 
дуже повільно. А надмірна централізація влади 
досі викликає спротив громадян, шкодить роз-
витку регіонів і призводить до революцій. 

Ми це змінимо!

ЩО ПРОПОНУЄ ПАРТІЯ 
«ПРОПОЗИЦІЯ»
І чому це принесе користь кожному українському громадянину

Насправді потужне 
місцеве самоврядування 
є частиною української 

традиції. 

Головне гасло партії «Пропозиція»: Владу – містам і громадам! Сильне місцеве са-
моврядування забезпечить високу якість життя людей. А центральна влада має до-

помагати місцевій там, де громади не мають можливості вирішити проблеми влас-
ними силами і ресурсами. Чому саме розвинуті громади є основою сильної держави?  

ПРОФЕСІЙНЕ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ПРОГРЕС І ПРОЦВІТАННЯ КРАЇНИ!

ТВІЙ ПРОЄКТ НОВОЇ ДЕРЖАВИ
 «Пропозиція» об’єднує у своїх лавах усіх відповідальних, компетентних і свідомих людей, 
готових діяти і змінювати країну на краще. Якщо ви – один із них, давайте діяти разом.  

ДОЛУЧИТИСЯ ДО КОМАНДИ ПАРТІЇ МОЖНА, ЗАПОВНИВШИ АНКЕТУ НА НАШОМУ САЙТІ:  
https://proposition.org.ua/priednatysya/

Email: office@proposition.org.ua  Тел.: +380 68 980 95 29, +380 95 218 42 05

З’ЇЗД ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»
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Борис ФІЛАТОВ,  
міський голова Дніпра

«Хто ми? Ми – не партія олігархів чи якихось окремих особистостей. 
Ми – не партія мерів, бо з нами і депутати місцевих рад, і лідери об’єд-
наних громад, і професіонали різних сфер. Ми – партія місцевого са-
моврядування, яка впевнена у своїй перемозі! Наша політична сила 
представлена вже майже в 20 регіонах і впевнено росте по всій країні. 
Без підтримки олігархів, в тому числі тих, хто зараз заляканий амери-
канським правосуддям. Ми абсолютно відкриті і пропонуємо участь у 

нашій політичній силі всім, чиї руки чисті. Нашу структуру можна по-
рівняти з кооперативом, де немає одного «боса» і жорсткої управ-
лінської вертикалі, яка його обслуговує. Ми будуємо партію знизу і 
державу будуємо так само. Ми – партія прогресу ХХІ століття!».

Сергій СУХОМЛИН,  
міський голова Житомира

«Ми відразу домовились, що не будемо робити 
когось одноосібним лідером політичної сили. Ми 
всі – рівноправні партнери. Насправді нам немає 
чого ділити. Це в класичних для України партіях усі 
б’ються за номер один, щоб отримати владу. У нас 
зовсім інша філософія. Кожен із нас номер один у 
себе в громаді, в місті чи селищі. Для нас партія – це 
інструмент досягнення спільних цілей. І коли об’єд-
нуються сильні люди – це чудово. У нашій країні не 
було таких прикладів, коли об’єдналися не політи-
ки в київських кабінетах, а лідери місцевого само-
врядування. Професійне управління, прогрес, про-
цвітання. Це все – партія «Пропозиція».

Андрій РАЙКОВИЧ, 
міський голова Кропивницького

«Управляти містом – щоденна системна робота: дороги, теплі школи і садочки, світлі вулиці, комфортний тран-
спорт, якісна медицина, безпека містян. І десятки інших важливих для людей питань. Будь-яка проблема, що торка-
ється простої людини, краще проглядається на місцях, а не з печерських пагорбів. Яка б прогресивна влада там не 
була. Тому «Пропозиція» – за зміцнення ролі місцевого самоврядування, як фундаментальної гілки влади. Проте ми 
не замахнулися на необмежену владу. Ні! Держава – понад усе! Зовнішня політика, оборона, захист країни, міцна 
армія, дипломатія, інвестиційна економіка, конституційні права людей, масштабні реформи – це прерогатива цен-
тральної влади. Це – святе. Якщо ми зуміємо конструктивно поєднати центральні пріоритети з пріоритетами тери-
торій, якщо ефективно об’єднати зусилля – виграють і маленьке село, і таке місто як Кропивницький, і вся Україна».

Андрій ДЯЧЕНКО,  
міський голова Каховки

«Якщо уб’ють місцеве самоврядування, то вмре й Україна. Цен-
тральна влада делегує нам обов’язки, а фінанси і ресурси обрізає. 
Політики, які проходять до парламенту, не думають про проблеми 
місцевого самоврядування. А на ньому ж усе і тримається! До кого 
в першу чергу йде людина? Нардеп – далеко, президент – іще далі. 
Близька людина – це міський голова. Я живу в місті, ходжу по ньо-
му. Навіть в умовах коронавірусу ми знайшли вихід, як не закритися 
від громадян. Організували прийом біля входу до міської ради. Ми 
добре знаємо потреби людей, але нагорі нас слухати не хочуть. Тому 
маємо самі формувати порядок денний, отримавши політичну вагу».

Олексій КАСПРУК,  
міський голова Чернівців

«Я заважаю депутатам одного з олігархів, тому що я не ручний мер, яким можна керувати. А після вступу у партію 
«Пропозиція» мене сприймають не тільки як мера, який заважає дерибанити ресурси громади. А й як частину спільноти, 
здатної одержати підтримку людей не тільки на місцевих виборах, а й на загальнонаціональному рівні. Для центральної 
влади це також серйозна конкуренція. І проблеми виникають не лише у мене. Тиск іде на місцеве самоврядування по 
всій країні! «Пропозицію» ми і задумували як адвоката і голос місцевого самоврядування. Партія може допомогти тим, 
хто щодня, в непростих економічних умовах намагається забезпечити людям комфортне життя на місцях, розвивати свої 
громади. Там, де професійна влада – процвітає громада. Ми об’єднаємо і захистимо професіоналів-управлінців».

Олександр СЄНКЕВИЧ,  
міський голова Миколаєва

«Наша партія досить швидко розвивається. Тому 
що представникам місцевого самоврядування зро-
зумілі наші ідеї і цілі. Бо скільки б не було відміннос-
тей між різними регіонами, глобально проблеми у 
нас однакові. Наші амбіції – це можливість ефек-
тивного управління нашими містами і громадами, 
створення комфортного життєвого середовища для 
громадян. Але, на жаль, якраз у цьому нам пхають 
палиці в колеса. У сьогоднішньої влади взагалі не-
має розуміння, що таке місцеве самоврядування! 
Вона вважає, що ми – якась нижча ланка її верти-
калі. Ми зрозуміли, що без своєї політичної сили і 
присутності в парламенті складно будувати діалог 
на рівних і захистити права громад. Тому у «Пропо-
зиції» немає іншого виходу, ніж як перемагати».

У партії «Пропозиція» – свій унікальний 
шлях створення і розвитку.

ПРОАКТИВНІ,
ПРОФЕСІЙНІ,
ПРОДУКТИВНІ

Передусім історія політичної сили цікава тим, що ідея об’єднання лідерів місцевого 
самоврядування визріла в самому їхньому середовищі, а не в голові якогось од-

ного політика. Згортання децентралізації та безсилля центральної влади перед новою 
епідемією лідери громад сприйняли як виклик. І дали на нього переконливу відпо-
відь – вони об’єднують свій професіоналізм, свої ідеї та свою енергію, щоб змінювати 
країну. При цьому ніхто з них не має монополії на партію «Пропозиція». Їм слово.
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По вертикалі:
1. Нова політична партія лідерів самоврядування 
2. Рівень результативності роботи
3. Вільний, великий обшир

По горизонталі:
1. Успішний рух уперед, розвиток
2. Здатність фахово працювати
3. Документ, де викладені основні завдання  

політичної партії
4. Наступальна дія, що змінює звичний хід речей
5. Світлова смуга
6. Свідома позиція, коли людина бере відповідальність 

за себе і своє життя
7. Якість чесної публічної політики
8. Міфічний титан, що викрав з Олімпу вогонь і передав 

його людям

ВЛАДУ – ГРОМАДАМ! Побудуємо державу знизу вго-
ру, де фундамент – рівні права кожного громадянина і пра-
ва громади, в якій громадянин проживає.

ПРЯМЕ НАРОДОВЛАДДЯ! Місцевий референдум за 
народною ініціативою, на який можуть бути винесені пи-
тання планів і програм розвитку громади, інфраструктурних 
проектів, відчуження муніципальної власності, об’єднання 
громад, локальної культури, історії та пам’яті.

ГРОШІ – ГРОМАДАМ! Громада повинна встановлювати та 
адмініструвати місцеві податки і збори. Громадяни самі будуть 
вирішувати, на благоустрій чого саме підуть місцеві податки.

ЗЕМЛЮ ТА РЕСУРСИ – ГРОМАДАМ! Земля сіль-
ськогосподарського призначення, лісові господарства, а 
також природні ресурси повинні бути передані громадам в 
управління та розпорядження. 

РОЗВИТОК – ГРОМАДАМ! Місцеві виробники (фер-
мер, одноосібник) повинні отримати державну підтримку 
через субвенцію місцевим бюджетам для компенсації рос-
линництва, тваринництва, насінництва тощо. 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ПОРЯДОК – ГРОМАДАМ! 
Громада повинна мати мирових суддів, що прямо обираються 
жителями громад і займаються розглядом цивільних справ з 

малою сумою позову, проступків. Громади також повинні мати 
право створювати муніципальну варту і обирати шерифів.

ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ – ГРОМАДАМ! Усі екологічні по-
датки та збори, розмір яких визначатиме громада, надходи-
тимуть у місцеві бюджети. Громади повинні мати право закри-
вати шкідливі підприємства, які розташовані на їхній території. 

ЯКІСНУ ОСВІТУ – ГРОМАДАМ! Громадам необхідно 
створити можливості для надання безкоштовної та якісної 
дошкільної та повної загальної середньої освіти, зокрема 
через суттєве збільшення освітньої субвенції з державного 
бюджету. Окрему увагу слід приділити розвитку системи ін-
клюзивної освіти.

МОДЕРНІЗАЦІЮ І ПРОГРЕС! Створення і відроджен-
ня високотехнологічного виробництва – на рівні країни та 
громад! Природні багатства і стратегічні підприємства по-
винні бути повернуті від олігархів і чиновників під контроль 
всіх громадян. 

ВПЕВНЕНІСТЬ – ЛЮДЯМ! Гарантовані державою рів-
ні права на соціальний, медичний захист, загальну освіту, 
включно з фінансуванням утримання установ, які гаранту-
ють ці права, за рахунок субвенцій з державного бюджету. 
Людина має почуватися впевненою.

Партія «ПРОПОЗИЦІЯ» виступає за:

УСІ СЛОВА
ПОЧИНАЮТЬСЯ 

ПРЕФІКСОМ

ПРО

ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП


