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25 жовтня в Україні відбудуться дуже важливі місцеві вибори. «ПРОПОЗИЦІЯ» – як єдина в країні 
партія місцевого самоврядування – веде свою команду на вибори до Київської міської ради. 

Наша команда – це яскраві професіонали, які знають, як повернути владу громаді Києва, і мають ре-
альну програму дій. Що потрібно для справжнього місцевого самоврядування у столиці? Як зробити 
життя киян комфортнішим і заможнішим? Про все це читайте у випуску. 

ВЛАДУ – ВЛАДУ – ГРОМАДІ КИЄВА!ГРОМАДІ КИЄВА!
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ПЕРШІ ПРОПОЗИЦІОНЕРИ 
НА ВИБОРАХ ДО КИЇВРАДИ
Команда партії «Пропозиція» на виборах до Київської міської ради – це професіонали, що вже мають 

досвід та ідеї, як зробити місто кращим, комфортнішим, затишнішим. Кожен із них відверто відпо-
відає на запитання, чому вирішив іти до Київради в своєму окрузі та що планує змінити в місті

Наталія 
ЮСУПОВА 

«Як підприємець і волонтер, 
я чудово знаю, що якщо хочеш 
позитивних змін – зроби їх сам. 
Розвинену інфраструктуру в усіх 
районах можна створити, якщо 
не проводити тендери «для сво-
їх» і не отримувати відкати з бю-
джетних коштів. Команда партії 
«Пропозиція» йде в Київраду, 
щоб змінити правила гри в інтер-
есах киян!»

Олег 
НАУМЕНКО 

«Ми йдемо до Київради, щоб 
нарешті прибрати ручне управ-
ління в ЖКГ, зробити ефектив-
ними процеси обслуговування 
міста. Слід навести лад у тран-
спортній галузі, вирішити питан-
ня розв’язок, яких катастрофічно 
не вистачає, впорядкувати функ-
ціонування транспортних кілець, 
щоб розвантажити місто з таким 
пасажиропотоком.» 

Станіслав ІВАНОВ 
«Бачу кілька першочергових завдань: приве-

сти до ладу кадастрову карту, збільшити кількість 
ЦНАПів зі зменшенням їхніх штатів, щоб набли-
зити до людей державні послуги. Повернення 
влади громаді бачу шляхом створення районних 
рад, але у межах історичних масивів, та через 
поступову передачу повноважень від Київради 
до об’єднань мешканців найнижчої ланки.» 

Олександр 
ЩЕРБИНА 

«Ми за справжнє самоврядування і реальну вла-
ду місцевої громади. Тому виступаємо за децен-
тралізацію влади, побудову держави знизу догори, 
створення муніципальної поліції, яка підпорядко-
вується органам самоврядування. Втіливши ці три 
пункти на рівні Києва, ми зможемо забезпечити 
якісно новий етап розвитку громади міста і держа-
ви в цілому!» 

Олена КИРИЧЕНКО  
«Я отримала профільну освіту – управління 

містом, і вважаю, що Київ має шанси стати най-
кращою європейською столицею, якщо над 
цим працюватимуть професіонали. Головні наші 
завдання: створити сприятливі умови для розвит-
ку малого та середнього бізнесу,  вирішити про-
блему з парковками, забезпечити оснащення лі-
карень, стимулювати розвиток туризму в Києві.»

Денис 
ШАЛУЄВ 

«Працюю в підприємництві 
понад 10 років і прекрасно знаю 
проблеми, з якими в Києві сти-
кається кожен, хто хоче вести 
чесний бізнес. Я чудово знайо-
мий зі світовими практиками. І 
впевнений, що за наявності по-
літичної волі забезпечити циві-
лізоване співіснування влади та 
бізнесу реально.»

Марина 
БУРМАКА 

«Протягом 15 років центром 
моєї діяльності було покращення 
іміджу Києва та налагодження ка-
налів зв’язку влади з мешканцями 
міста. Я вірю у «Пропозицію» саме 
тому, що основа цієї команди – 
досвідчені професіонали, які вже 
досягли позитивних результатів у 
розвитку місцевої демократії і на 
практиці дбають про комфортне 
життя громадян.»
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Сергій 
ДЕМ’ЯНОВ 

«Пропозиція» – це партія не 
олігархічного або вождистського 
типу. Це партія прогресивних про-
фесіоналів, з чіткою та зрозумілою 
програмою, головна ідея якої – ре-
альний розвиток громад та місце-
вого самоврядування. Адже саме 
це і є основою побудови ефектив-
ної держави. Тому я йду на вибо-
ри до Київради з «Пропозицією», 
щоб реалізувати цю ідею на прак-
тиці у рідному місті.»

Валентин 
СТЕП’ЮК 

«Ми маємо припинити роз-
крадання бюджету Києва та 
спрямувати кошти на задово-
лення потреб громади міста. 
Тому йдемо у Київраду, щоб змі-
нити систему управління містом 
та відновити справжнє місцеве 
самоврядування у столиці.»

Ангеліна 
ВЕРТЕПНА  

«Я хочу привернути більше уваги 
до молодіжної політики, створити 
сучасний молодіжний Київ, у яко-
му молоді буде комфортно. Для 
цього у столиці необхідно побуду-
вати європейський центр молоді, 
який буде місцем формування та 
реалізації молодіжної політики, 
в якому можна буде творити те, 
чого прагне і хоче молодь.»

Євген 
КОРОБКО 

«Понад 10 років я займаюсь 
громадською діяльністю та добре 
знаю ситуацію з благоустроєм у мі-
сті. Сьогодні ми повинні розробити 
чіткі правила для всіх підприємців 
щодо розміщення МАФів, створи-
ти спеціальні фудкорти у парках та 
скверах із контейнерами для сміт-
тя та громадськими вбиральнями. 
Ці прості речі нарешті перетворять 
Київ на справжню столицю євро-
пейської держави.»

Володимир 
АЗОВСЬКИЙ 

«Для мене Київ – це не будинки, 
не храми і не музеї. Для мене Київ 
– це люди, які живуть у різних ра-
йонах міста і мають свої унікальні 
потреби. Тому міська влада мусить 
перейти від практики «латання ді-
рок» до створення стратегії роз-
витку міста і паспортизації об’єктів 
інфраструктури. Ми вже розроби-
ли відповідний план та готові вті-
лювати його у життя.»

Оксана 
МУСІЄНКО 

«Я йду з «Пропозицією», тому 
що мені імпонують ідеї розвитку 
місцевого самоврядування через 
пряму участь громадян у проце-
сах ухвалення рішень. А ще у нас 
дуже потужна команда. Це люди, 
яким не все одно; люди, які вже 
багато зробили для розвитку своїх 
громад, і далі беруть на себе від-
повідальність за якісні зміни там, 
де живуть.»

Інна 
ЗЕЛІСКО 

«Моя мета – розвиток освіт-
нього та наукового потенціалу 
столиці, який забезпечить еко-
номічний успіх міста. Зокрема, 
через створення наукових уні-
верситетських хабів та іннова-
ційних парків. Слід поєднати 
інтереси закладів освіти, науки 
та бізнесу. Система інноваційно-
го підприємництва зробить Київ 
успішним.»

Віталій 
КУШНІР 

«У кожній сучасній європей-
ській країні пріоритетним на-
прямком державної політики є 
охорона материнства та дитин-
ства, адже здоров’я нації почи-
нається зі здоров’я новонарод-
женої дитини! Я йду в депутати, 
щоб змінити якість надання ме-
дичної допомоги киянам. Моя 
PROпозиція: здорові діти – силь-
на нація!»
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 Надруковано ТОВ «Новий друк». Тираж 100 000. Замовник: Київська міська організація політичної партії « Пропозиція». 
Відповідальний за друк Олексійчук В.Ю

Повернемо киянам справжнє місцеве самоврядування та на-
родовладдя. Київська міська державна адміністрація змінить 
формат і принципи свого функціонування, всі виконавчі пов-
новаження слід передати міському голові, який обирається 
та контролюється киянами.

Ліквідуємо корупцію в столиці, раз і назавжди позбавимося від 
«смотрящих» та дерибанщиків землі. Зупинимо свавілля буді-
вельної мафії, яка спотворює місто незаконними забудовами. 

Верховна Рада України повинна ухвалити Муніципальний 
кодекс, який врегулює розподіл повноважень між центром 
та місцевим самоврядуванням так, щоб держава будувала-
ся «знизу вгору». Партія «Пропозиція» розробить та пред-
ставить проєкт Муніципального кодексу на всенародне об-
говорення.   

Зробимо міські опитування, електронні петиції та громадські 
слухання дієвими інструментами волевиявлення думки киян.

Суттєво збільшимо частину громадського бюджету участі. Жи-
телі Києва самі вирішуватимуть, як витрачати їхні кошти. 

Створимо електронний бюджет, де у відкритому доступі будуть 
вказані всі бюджетні витрати. Кожен киянин зможе дізнатися, 
скільки коштував ремонт його вулиці або реконструкція парку. 

Зробимо відкритими реєстри майна комунальної власності, ре-
чових та інших прав, враховуватимемо думку громади при пе-
редачі в оренду комунального майна. 

Громада Києва створить Муніципальну варту та обере її керівника, 
які завдяки механізмам контролю будуть стежити за порядком у 
місті, а не обслуговувати політичні та бізнес-інтереси окремих осіб. 

Київська громада отримає можливість здійснювати екологічний 
контроль, встановлювати і розпоряджатися екологічними збора-
ми, а також ліквідовувати шкідливі підприємства. 

Разом створимо новий простір життя, який зробить Київ су-
часним і успішним мегаполісом: побудуємо нові транспортні 
розв’язки, оновимо парк громадського транспорту, ліквідуємо 
маршрутки, облаштуємо парковки, упорядкуємо забудови, об-
межимо поверховість у центрі міста, облаштуємо нові парки і 
зелені зони, створимо безпечну велосипедну інфраструктуру.

«ПРОПОЗИЦІЯ» вимагає покінчити з двовлад-
дям у Києві. Місцеве самоврядування нарешті 
необхідно відділити від центральної влади. З 
такими вимогами виступили активісти «Пропо-
зиції» під час автопробігу «Повернемо владу ки-
янам». Акцію вони символічно почали з віддале-
них районів Києва, бо тут живуть більшість містян 
і тут проблеми хаотичної забудови загрожують 
колапсом у недалекому майбутньому. І завер-
шили під Офісом президента, адже саме звідси, 
а не з Київради, ідуть вказівки як має жити місто. 

«У жодному іншому місті України місцеве са-
моврядування не є настільки пригнобленим та 
позбавленим реальних повноважень, як у Киє-
ві. Наше рідне місто вже давно перетворилося 
на звичайну резиденцію центральної влади, а 
всі кияни стали заручниками рішень президен-
та, Верховної Ради та Уряду України. Це треба 
зупинити», – наголошують активісти.

«Пропозиція» вимагає від президента негай-
но припинити тиск на місцеве самоврядування 
у столиці та дотримуватися принципів само-
врядності київської громади.

«Як Гарант Конституції та Глава держави пре-
зидент має забезпечити розробку та прийнят-
тя закону про столицю України в інтересах гро-
мади Києва, а не центральної влади», – кажуть 
у партії.

Також команда «ПРОПОЗИЦІЇ» наполягає, аби 
в Київ повернули райради, адже зараз управ-
ління районами здійснюється з райдержадміні-
страцій. А їх роботу аж 38% киян оцінюють як 
«дуже погану». 

Учасники автопробігу наполягають – громада 
Києва повинна врешті-решт отримати свої за-
конні права. 

ЦЕ – КРІСЛО ЛІДЕРА ГРОМАДИ, МІСЬКОГО ГОЛОВИ.
Воно з’явилося тоді, коли міський голова Дніпра Борис Філатов уклав 

парі з Президентом України Володимиром Зеленським. Мер побився об 
заклад, що капітальний ремонт міського мосту буде завершено вчасно. 
Президент же пропонував Філатову поступитися кріслом мера, якщо міст у 
Дніпрі не буде добудовано у визначені терміни. Філатов виграв парі. 

Крісла лідерів місцевих громад по всій Україні саме такі – жорсткі і не-
комфортні. Але вони принаймні є. І громади міст і сіл мають своїх лідерів, 

до яких можуть звернутися, роботу яких можуть контролювати. Усюди, 
крім Києва! Бо киян позбавили права на місцеве самоврядування! 

Містом насправді керує центральна влада та її ставленики в державних 
адміністраціях. Не кажучи вже про так званих «смотрящих» від Банкової. 
Цьому треба покласти край!

Київська команда політичної партії «Пропозиція» йде до Київради, щоб 
повернути столиці місцеве самоврядування, а владу – громаді Києва! 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ» ДЛЯ КИЄВА

«ПОВЕРНЕМО ВЛАДУ КИЯНАМ» 
команда «ПРОПОЗИЦІЇ» привезла президенту свої вимоги


