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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

МИ ЙДЕМО ПЕРЕМАГАТИ!
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ЗДОБУДЕМО ВЛАДУ ГРОМАДАМ!

О

бираючи представників партії «Пропозиція», ви гарантуєте
своїм громадам розвиток, а собі – нову якість життя.

Місцеві вибори, що відбудуться 25 жовтня, є надзвичайно важливими.
Адже 90% питань і проблем, які виникають у житті громади та її мешканців,
вирішує саме місцева влада. І від того, хто працює в органах самоврядування, хто є мером міста чи головою села, прямо залежить якість життя людей.
Сьогодні ви обираєте не просто прізвища чи партійні бренди. Ви обираєте майбутнє своїх міст і сіл та всієї країни.

Як зробити вибір, про який не доведеться жалкувати?
Обирайте представників партії «Пропозиція»!
В Україні це єдина справжня партія місцевого самоврядування. Її створили
успішні мери, ефективні місцеві лідери, громадські діячі, авторитетні вчителі й медики, волонтери і підприємці. Партія бореться за те, щоб громади
отримали справжню владу і належні ресурси для розвитку. А без сильного самоврядування неможливо побудувати успішну державу і забезпечити
гідне життя громадянам. Це доведено досвідом усіх розвинутих держав!

ОБИРАЙ ПРОФЕСІОНАЛІВ! ГОЛОСУЙ ЗА «ПРОПОЗИЦІЮ»!
ЧИТАЙТЕ У ВИПУСКУ

Програму партії
підтримує
більшість
українців
стор. 2

Що слід знати
кожному
перед
голосуванням?
стор. 4
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЧОМУ ЗАРАЗ МІСЦЕВІ ВИБОРИ –

ЦЕ ШАНС ЗМІНИТИ КРАЇНУ?
Н

асправді вибори місцевої влади більш важливі, ніж президентські чи парламентські. Висока явка виборців на них означає більшу можливість впливати на життя
своїх громад, контролювати місцеву владу і таким чином добиватися вищого рівня
життя для себе і своєї родини.

МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ

ДОВІРЯЮТЬ

В одній із найбільш заможних держав Європи – Швеції – явка виборців рідко падає нижче
80%. Часто вона доходить до 90%. Це і є розвинута демократія – усвідомлення власної участі
в тих змінах, які потрібні твоїй громаді і країні.

А ось місцева влада ближче до людей, її представники живуть тут, а не на печерських пагорбах. Ми можемо відразу оцінити якість дороги
або ремонту школи, а не слухати казки про те, що
якісь реформи схвалили іноземні експерти, тому
Зараз в Україні особлива ситуація. У минулому через кілька років прийдуть шалені інвестиції.
році українці зробили електоральну революцію
Зараз у нас набагато більше можливостей
і обрали «нові обличчя», щоб вони змінили си- контролювати місцеву владу, ніж центральну,
стему і відірвали паразитів від національного впливати на її рішення і так, крок за кроком, змібагатства. Але «нові обличчя» просто влилися у нювати країну знизу вгору.
панівний клас, дорвавшись до свого «шматочка
Тому вкрай важливо робити на місцевих вивеликого пирога». Інструментів для контролю
над ними у нас поки що немає, тільки вибори борах усвідомлений вибір! Він безпосередньо
раз на п’ять років або черговий майдан, який вплине на те, як ми живемо, як розвиваються
наші громади.
країна навряд чи витримає.

УДВІЧІ БІЛЬШЕ

55% опитаних вважають місцеву владу
ближчою до людей, ніж центральну. Тільки
9% стверджують протилежне.
У питанні професіоналізму люди також віддають перевагу місцевій владі над центральною – 31% проти 22%.
60% опитаних особисто зустрічали очільника свого села чи міста. Для порівняння:
тих, хто зустрічав народного депутата від свого округу, вдвічі менше.

НА ОДНІЙ ХВИЛІ З ГРОМАДАМИ
П
артія «Пропозиція» стрімко нарощує підтримку виборців. Серед вагомих причин успіху політсили – її програмні завдання, які є відповіддю на
запит суспільства.

Останніми роками українці не тільки усвідомили важливість роботи місцевої влади. Вони
виступають за більші права для громад – зокрема, за можливість обирати органи, які раніше лише призначалися згори.

Реальна влада громад – наріжний камінь програми партії «Пропозиція». Громади повинні
мати більший вплив на свою безпеку. Тому партія пропонує надати їм право створювати муніципальну варту. Потреба в цьому назріла. За даними дослідження, проведеного соціологічною
групою «Рейтинг», 57% українців підтримують
ідею створення муніципальної поліції.
Влада громад нерозривно пов’язана і зі
справедливістю. Тому «Пропозиція» відсто-

ює ідею створення інституту мирових суддів,
яких прямо обиратимуть жителі громади. Ці
судді мають розглядати цивільні справи з малою сумою позову, проступки. Дослідження
групи «Рейтинг» підтверджує, що місцевих
суддів прагне обирати 71% громадян.

Ідеї, які відстоює команда «Пропозиції»,
отримують підтримку по всій країні. Сьогодні українські громадяни хочуть обирати не
лише депутатів чи міських голів. За обрання
очільника області виступають 83% українців.
Місцевих прокурорів прагнуть обирати 68%
громадян. Українці готові змінювати свої громади на краще і обирати для цього професійних управлінців.

ПІДТРИМКА ПРОГРАМНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».
Терміни проведення: 19-22 вересня 2020 р.; 25-28 вересня 2020 р.
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ХОЧУТЬ ОБИРАТИ ОЧІЛЬНИКА ОБЛАСТІ

ХОЧУТЬ ОБИРАТИ МІСЦЕВИХ СУДДІВ

ХОЧУТЬ ОБИРАТИ ПРОКУРОРІВ НА МІСЦЯХ

ВВАЖАЮТЬ, ЩО ДЛЯ ПАРТІЙ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ БІЛЬШ ВАЖЛИВО
МАТИ СИЛЬНОГО МІСЦЕВОГО ЛІДЕРА,
НІЖ ВІДОМОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

«ПРО
ПРОПОЗИЦІЮ»!
ПОЗИЦІЮ»!

ВВАЖАЮТЬ, ЩО ДЛЯ ПАРТІЇ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ БІЛЬШ ВАЖЛИВО
МАТИ ДОСВІДЧЕНИХ ПОЛІТИКІВ, НІЖ
«НОВІ ОБЛИЧЧЯ»

ГОЛОСУЙ ЗА

ВВАЖАЮТЬ, ЩО ДЛЯ ПАРТІЇ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ВАЖЛИВІШІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНІЦІАТИВИ,
НІЖ ІДЕОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

ЗА СТВОРЕННЯ
МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЗРОБИ

ВВАЖАЮТЬ МІСЦЕВУ ВЛАДУ
БЛИЖЧОЮ ДО ЛЮДЕЙ,
АНІЖ ЦЕНТРАЛЬНУ

ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ
«ПРОПОЗИЦІЯ»
» ЗРОСТАЄ!

55% 57% 59% 63% 67% 68% 71% 83%

«ПРОПОЗИЦІЯ»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

НАРОЩУЄ ПІДТРИМКУ
«Пропозиція» впевнено нарощує підтримку напередодні виборів. Деякі з наших кандидатів мають реальні шанси виграти вибори міських голів в один тур. Серед них – мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Дніпра Борис Філатов та очільник Кропивницького
Андрій Райкович. Високу підтримку має партія в усіх регіонах. Чим «Пропозиція» завоювала довіру виборців і чому громадам
вигідно підтримати саме її?
ПАРТІЯ ПРОГРЕСИВНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ

У Житомирі за час роботи мера Сергія Сухомлина розпочато будівництво унікальної твердоСекрет успіху політичної сили простий. Люди
паливної ТЕЦ, спроектованої за європейськими
готові голосувати за професіоналів, які не тільки
екологічними нормами. Після завершення бувже мають за спиною історії успіху та вболівадівництва місто зможе заробляти на продажі
ють за свої громади, але і довели свою здатність
електроенергії!
брати відповідальність за рішення складних,
стратегічних проблем, від яких залежить – буде
Подібні приклади можна множити безкінечгромада розвиватися або занепадати.
но, адже представники «Пропозиції» є рекордЗа прикладами якісної роботи в інтересах лю- сменами за кількістю виконаних обіцянок, що
дей далеко ходити не треба. Засновники партії підтверджено аналітиками.

«Пропозиція» – це люди, які змінили обличчя
«Наші амбіції – це можливість ефективного
своїх міст. Вони реалізували для своїх громад управління нашими містами і громадами, ствопроєкти, за які боялись братися попередники.
рення комфортного життєвого середовища для
Так, у 2020 році в Кропивницькому завдяки зу- громадян. Але, на жаль, якраз у цьому нам пхасиллям команди мера Андрія Райковича було ють палиці в колеса. Ми зрозуміли, що без своєї
відкрито новий ЦНАП, у якому надають майже політичної сили складно захистити права гро370 послуг: від видачі паспортів та посвідчень во- мад. Зараз наша партія досить швидко розвидія до державної реєстрації транспортних засобів. вається. Тому що представникам місцевого самоврядування зрозумілі наші ідеї і цілі», – каже
мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

ІДЕЯ, ЩО ВЕДЕ КРАЇНУ ДО УСПІХУ
«Пропозиція» бореться за те, щоб побудувати
в Україні державу «знизу вгору». У ній громади
матимуть повноваження і ресурси вирішувати проблеми там, де вони виникають, крім випадків, коли це стосується всієї країни. Ця ідея
Кропивницький. ЦНАП
близька всім українцям. І на ній базується проУ Дніпрі за час роботи міського голови Бориса
грама дій політичної сили.
Філатова зроблено якісний ремонт Центрального мосту, одного з найдовших в Україні.
У своїй програмі партія запропонувала чітке
бачення розвитку країни, засноване на грамотному розподілі повноважень між центральною
владою і самоврядуванням.

Дніпро. Центральний міст

У Миколаєві за сприяння міського голови
Олександра Сєнкевича завершується будівництво нового інфекційного відділення Миколаївської міської лікарні №5, де зможуть проходити
лікування пацієнти з коронавірусом.

Миколаїв. Будівництво нового інфекційного відділення

«Якщо ми хочемо реальних реформ, треба
дати людям владу на місця. Центральна влада
повинна займатися армією, економікою, держбезпекою, дипломатією, прийняттям законопроєктів. А місцеве самоврядування – громадським
порядком, адмініструванням місцевих податків,
екологічним контролем тощо. Словом, треба
дати людям на місцях ресурси, щоб вони, не чекаючи схвалення чи вказівки згори, вирішували
свої проблеми», – пояснює співзасновник партії
міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами, стрімкий розвиток політичної сили пояснюється ще й тим, що вона будується знизу.
«Нашу структуру можна порівняти з кооперативом, де немає одного «боса» і жорсткої
управлінської вертикалі, яка його обслуговує.
Ми будуємо партію знизу і державу будуємо так
само. Ми – не партія олігархів чи якихось окремих особистостей. Ми – партія самоврядування, яка впевнена у своїй перемозі!» – говорить
Борис Філатов.

Житомир. Будівництво твердопаливної ТЕЦ
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причин голосувати
за «ПРОПОЗИЦІЮ»
та її кандидатів

1. Унікальність. «Пропозиція» –

єдина партія в Україні, яка бореться за
те, щоб влада була передана громадам,
і таким чином всі громадяни стали новим «правлячим класом». Програма
партії «Пропозиція» не взята зі стелі, а
заснована на знанні реальних потреб
громад і їхніх жителів. Тому «Пропозиція» – це партія конструктивної більшості українського суспільства.

2. Прогресивність. Наша команда

знає, як зробити свої громади не тільки комфортними і безпечними, але сучасними на світовому рівні. Прогрес
будується на правильному виборі пріоритетів: модернізація критичної інфраструктури, освіти і медицини, наукова і
промислова політика на рівні громад і
держави.

3. Професійність. «Пропозиція» об’єд-

нала людей, які докорінно знають проблеми своїх територій і потреби людей,
які тут живуть. Наші кандидати – це
досвідчені місцеві лідери, які вміють
вирішувати проблеми там, де вони виникають.

4. Сміливість. Лідери партії довели, що

не бояться відстоювати інтереси своїх
громад перед центральною владою та
братися за складні міські проєкти.

5. Уміння об’єднувати. У лавах «Пропозиції» немає державних зрадників і
сепаратистів. Водночас партія не ділить
українців на «східняків» і «західняків»,
україномовних і російськомовних, «свідомих» і «несвідомих». Усі громадяни
рівні і заслуговують на гідне життя та
свободу розвитку. За це і бореться партія «Пропозиція». Її програма дій заснована на пріоритеті спільного блага.
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ЯК ГОЛОСУВАТИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

НА ВИБОРАХ 25 ЖОВТНЯ

Ц

ього разу місцеві вибори відбуватимуться за новими правилами. Це будуть чергові вибори до міських та обласних рад,
а от до районних рад вони будуть першими, бо в Україні створено нові райони та ліквідовано старі.
Дільниці відкриються традиційно о 8:00 25 жовтня і закриються о 20:00. Проголосувати можна
як з ID-карткою, так і з паспортом у формі книжечки. Однак є низка нововведень, про які слід знати.

КІЛЬКІСТЬ І ВИГЛЯД БЮЛЕТЕНІВ
У більшості населених пунктів України виборці отримають 4 виборчі бюлетені.

У Чернігівській області деякі виборці також отримають 5 бюлетенів, бо
в одномандатному виборчому окрузі №208 відбуватимуться довибори
до Верховної Ради.

У ПЕРШОМУ – обиратимуть депутатів до сільських, селищних та міських рад.

БЮЛЕТЕНІ МАТИМУТЬ РІЗНІ КОЛЬОРИ, АБИ ЇХ БУЛО ЛЕГШЕ РОЗРІЗНЯТИ.

У ДРУГОМУ – голову ради своєї громади, тобто міського, сільського чи
селищного голову.
У ТРЕТЬОМУ – депутатів районної ради.
У ЧЕТВЕРТОМУ – депутатів обласної ради.
При цьому виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави та Херсона отримають по 5 бюлетенів. У п’ятому вони обиратимуть
ще й депутатів районних у місті рад.

Затверджено 6 варіантів бюлетенів:
СВІТЛО-ЗЕЛЕНИЙ –
для обрання депутатів до районної ради
СВІТЛО-ЖОВТИЙ –
для обрання депутатів до міськради
СВІТЛО-СІРИЙ –
для обрання депутатів районної у місті ради

По 3 бюлетені отримають виборці, які мають виборчу адресу на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Вони
голосуватимуть за очільника свого населеного пункту, за депутатів місцевої ради та депутатів районної ради. Виборів до облрад там не буде.

СВІТЛО-РОЖЕВИЙ –
для обрання сільського, селищного та міського голів

У Києві, який має особливий статус, виборці отримають лише по 2 бюлетені – за міського голову та за депутатів міськради.

БЛАКИТНИЙ –
для обрання депутатів Верховної Ради АР Крим і обласної ради

КРЕМОВИЙ –
для обрання депутатів сільської, селищної ради

ПАМ’ЯТАЙМО!
Важливо проголосувати не тільки за свого кандидата на посаду голови громади, а й за його партію. Чому? Тому що тільки разом
вони зможуть втілити в життя свою програму. Якщо ж міськрада конфліктує з мером, це обертається проблемами в ЖКГ, соціальному захисті, гальмує весь розвиток громади. Робіть свій вибір так, щоб він приніс вам максимальну користь у перспективі!

ПРОсто ПРОголосуй за «ПРОпозицію»!

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ НА ВИБОРАХ
З огляду на пандемію коронавірусу цього року процес голосування матиме свої особливості.
■ На виборчу дільницю слід приходити не лише в масці, а й зі своєю ■ Потоки виборців на вхід і вихід повинні бути розділені.
ручкою. Дітей на дільницю брати не рекомендовано.
■ Рекомендується одночасне перебування біля одного столу для ви■ Перед входом на дільницю вам поміряють температуру, проведуть
дачі бюлетенів не більше трьох виборців.
опитування щодо симптомів респіраторних захворювань.
■ Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть голосувати вдо■ На вході до приміщення для голосування повинні бути антисептима. Для цього потрібно не пізніше 20:00 останньої п’ятниці перед
ки для рук. Також буде нанесена розмітка для дотримання дистанції не менше 1 метра.

днем виборів подати заяву і довідку медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції).

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ Й ОБИРАЙТЕ СВІДОМО!

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
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