
1

Що дає «Пропозиції» впевненість у перемозі? 
Перш за все, з нами – історична правда і сила ідеї, час якої настав. 

Ми прагнемо будувати соціальну державу знизу вгору, де фундамент – 
рівні права кожного громадянина і права громади, в якій громадянин 
проживає.

По-друге, це професійність і прогресивність наших 
кандидатів! Серед них – чинні голови міст, селищ  і сіл, 
депутати місцевих рад, учителі й підприємці, журна-
лісти й лікарі, волонтери й учасники бойових дій на 
Сході України. 

А головними критеріями висування кандидатів стали 
їхня прихильність до нашої ідеї будувати державу знизу 

вгору, порядність, професіоналізм, уміння чути людей і вирішувати про-
блеми своїх громад. Тому перемога «Пропозиції» стане початком нового 
зростання громад, розвитку сіл і міст та успіху всієї України. 

Водночас, у партії застерігають владу від спроб задіяти адміністративний 
ресурс на виборах. Як би комусь не хотілося створити 
свої «монобільшості» в усіх місцевих радах – перема-
гати треба в чесній боротьбі, а конкурувати – ідеями та 
реальними справами, а не цькуванням опонентів. 

Брудні вибори зроблять центральну владу ще більш 
непопулярною та ослаблять Україну. А прозорий ви-
борчий процес дасть старт змінам, які давно назріли. 
Тим змінам, які є місією професіоналів. Партія «Пропо-
зиція» впевнена у своїй перемозі. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЧИТАЙТЕ У ВИПУСКУ

Чого вимагає 
«Пропозиція»  
від Президента?  

Що стоїть  
за інтенсивним  
зростанням 
партії? 

Які реальні  
здобутки  
команди  
«Пропозиції»? 
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Політична партія «Пропозиція» сформувала гідну команду кандидатів на місцеві вибори, які відбу-
дуться 25 жовтня в Україні. Кандидати від партії йдуть на вибори в 21 області – у 97 містах, 109 сіль-

ських і селищних об’єднаних територіальних громадах. Таке рішення було ухвалене під час VI (поза-
чергового) З’їзду політичної сили 4 вересня в Києві.
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ВЛАДУ – ВЛАДУ – ГРОМАДАМ!ГРОМАДАМ!

ПРОголосуй за ПРОгресивних ПРОфесіоналів із «ПРОпозиції»!

«Пропозиція» говорить 
про практичні речі, мета 
партії – відстояти  права 
місцевого самовряду-
вання і на його фунда-

менті збудувати сильну, 
єдину державу!
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ЩО ПРОПОНУЮТЬ 
ПРОПОЗИЦІОНЕРИ?
VI (позачерговий) З’їзд політичної партії «Пропозиція» дав старт новому походові професіоналів у місцеву владу по всій кра-

їні. Учасники не лише ухвалили рішення про участь місцевих організацій партії у всіх місцевих виборах, які відбудуться 25 
жовтня, а й направили Президенту України резонансне звернення щодо загроз, які нависли над місцевим самоврядуванням і 
виборчим процесом. На З’їзді також було затверджено програму, з якою політсила йде на ці місцеві вибори, та маніфест «Наша 
пропозиція для України».

Партія «Пропозиція» звернулася до Президента України з вимогою припи-
нити тиск владної вертикалі на місцеве самоврядування. Політсила закликає 
відмовитися від спроб встановити «ручне керування» виборчим процесом.

«Згортання децентралізації, яке відбувається в країні з ініціативи 
правлячої партії «Слуга народу», загрожує поверненням до тоталітар-
ного минулого. Це обурливо і недопустимо!» – сказано у зверненні.

Верховна Рада України, руками так званої монобільшості, намага-
ється реінкарнувати радянську командно-адміністративну модель 
управління державою.

«Вона створила вертикаль, яка паралельна місцевому самовряду-
ванню і повністю підконтрольна центральній владі. Це щонайменше 
порушення Конституції. Влада прагне в ручному режимі, керуючись 
принципом «політичної лояльності», перерозподіляти повноваження 
та фінанси між громадами і районами», – переконані учасники З’їзду.

У політсилі наголосили, що в безглузду війну «слуг» зі своїм народом 
втягується дедалі більше державних органів. Зокрема, Мін’юст відмов-
ляється реєструвати осередки партій, до яких входять чинні міські голо-
ви, відбувається транспортна блокада українських міст та інші форми 
тиску на громади. 

У «Пропозиції» переконані, що «слуги народу» настільки бояться сво-
го народу і його думки, що навіть готові йти на фальсифікацію виборів. 
Для цього партія влади і її сателіти встановили тотальний контроль над 
виборчими комісіями всіх рівнів. 

Партія «Пропозиція» вимагає від Президента, як гаранта Конституції, 
скасувати політично вмотивовані кримінальні переслідування пред-
ставників місцевого самоврядування. У політсилі вимагають створити 
рівні умови для всіх учасників виборчих перегонів, незалежно від їхньої 
партійної приналежності, та забезпечити прозору виборчу кампанію.

ЩО ЗАВАЖАЄ ПРОГРЕСУ КРАЇНИ  
І ЯК ІЗ ЦИМ БОРОТИСЯ?

«Пропозиція», як партія місцевого самовря-
дування, має чітке бачення розвитку сіл, міст і 
територій та всієї України. У своїх виступах учас-
ники З’їзду відверто називали головні перепо-
ни для поступу нашої країни. Саме ці перепо-
ни вони планують зламати, щоб забезпечити 
сталий розвиток громад і держави. До їхньої 
думки сьогодні варто прислухатися всім – і цен-
тральній владі, і простим виборцям. 

ЗГОРТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НЕПРИПУСТИМЕ!

Сергій СУХОМЛИН, 
міський голова Житомира

«Центральні органи влади постійно намага-
ються перебрати повноваження собі, а відпо-
відальність лишити нам. Але з Офісу Прези-
дента не можна якісно контролювати кожен 
населений пункт, тому такий підхід неефек-
тивний. Сила та повноваження на місцях – 
основа якісних перетворень».

Андрій РАЙКОВИЧ, 
міський голова Кропивницького

«У партійців «Пропозиції» – реальний управ-
лінський досвід, здоровий прагматизм і сві-
же бачення того, як будувати наше сьогодні і 
наше завтра. Ми не з картинок і кіно знаємо, 
що таке справжнє життя українських терито-
рій. Ми прийшли в політику не з вечірок, а з 
ремонтів і будівництва доріг, лікарень і шкіл, 
із фронту боротьби з коронавірусом. І тому ми 
переможемо».

Андрій ДЯЧЕНКО, 
міський голова Каховки

«Каховка першою в Херсонській області 
запровадила громадський бюджет, завдя-
ки якому каховчани реалізують свої ідеї та 
мрії за кошти міського бюджету. Ми перши-
ми створили револьверний фонд, із якого 
безвідсотково кредитуємо ОСББ. Ми одни-
ми з перших в Україні створили мобільний 
додаток для взаємодії громади і влади. Ми 
впроваджуємо реальні зміни, і люди хочуть 
їх продовження».

Борис ФІЛАТОВ,  
міський голова Дніпра

«Людям треба дати змогу наводити лад у 
своїх дворах. Адмініструванням місцевих по-
датків повинні опікуватися міста і громади. 
Екологічний контроль слід теж здійснювати на 
місцях – щоб ті, хто живе поруч із заводами, 
не дихали викидами, які санкціонували сто-
личні чиновники. Громадам необхідно надати 
право на створення муніципальної поліції, що 
охоронятиме громадський правопорядок».
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«ОБ’ЄДНАТИСЬ, 
ЩОБ ПІДНЯТИ 
КРАЇНУ НА НОГИ»
Маніфест «Наша пропозиція для України», створений 

на основі програми партії, – це чіткий і професійний 
погляд на те, як вдихнути в країну нове життя, а людям і 
громадам створити умови для добробуту і розквіту.

«У нашої країни немає майбутнього, поки в ній панують то-
тальна несправедливість, бідність і хаос: панівний клас насолод-
жується безкарністю, а решта громадян позбавлені майже всіх 
прав і свобод – від права на рівність перед законом до прав на 
охорону здоров’я та гідний рівень життя», – сказано в маніфесті.

Зламати порочне коло українських невдач можна. На це по-
трібні професіонали зі своїми принципами та досвідом і нова 
система управління. 

«Нам допоможе лише справжня соціальна революція – всі гро-
мадяни повинні стати новим «панівним класом». А для цього 
історія знає лише один шлях: влада повинна будуватися знизу 
вгору», – вважають у партії.

Для держави майбутнього слід забезпечити людям три головні 
свободи: справедливість, добробут і порядок. 

Основний же принцип сталого розвитку України: «ВЛАДУ –  
ГРОМАДАМ!». Для його втілення «Пропозиція» визначила  
5 ключових кроків: 

 ■ РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ між прямою демократією гро-
мадян, місцевим самоврядуванням та державною владою. 
Проблеми слід розв’язувати там, де вони виникають, якщо 
тільки вони не стосуються всієї країни.

 ■ ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ: щоденна участь громадян в управлін-
ні громадою, контроль над владою через референдуми, гро-
мадські ради, збори та інші механізми на рівні громад і країни.

 ■ РЕАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ: передача повноважень на рі-
вень громад – від обрання мирових суддів і очільника муні-
ципальної варти до контролю над екологією.

 ■ ЄДНІСТЬ УКРАЇНИ: ЗАКОН, БЕЗПЕКА ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. 
Центральна влада повинна опікуватися питаннями націо-
нальної стратегії, законів та їх дотримання, безпеки і обо-
рони, забезпечувати за допомогою субвенцій місцевому 
самоврядуванню рівний доступ усім громадянам до гідної 
медицини, освіти, соціального забезпечення.

 ■ МОДЕРНІЗАЦІЯ І ПРОГРЕС: повернення природних багатств і 
стратегічних підприємств під контроль усіх громадян, управ-
ління цими активами через державно-приватне партнер-
ство, наукова і промислова політика, реіндустріалізація –  
на рівні країни та громад.

«Ми закликаємо об’єднатися всіх людей доброї волі, які ро-
зуміють, перед якою страшною прірвою стоїть Україна. І юних 
мрійників, і людей зі шрамами, які знають, що таке життя, і від-
чувають відповідальність. Об’єднатися, щоб піднімати країну на 
ноги, «знизу вгору». Почавши з місцевих виборів цієї осені», – 
йдеться в маніфесті партії «Пропозиція».

Олексій КАСПРУК, 
міський голова Чернівців

«Чернівчани як ніхто відчули, як держава 
може гальмувати розвиток міста. Містяни жар-
тують, що ми – острів. Але саме центральна вла-
да зробила місто таким. Це вони не дають нам 
нормального залізничного сполучення. Це вони 
кожного сезону забирають у нас потяги. Це вони 
не фінансують ремонти основних магістралей, 
на які в міських бюджетах просто немає коштів. 
Таке враження, ніби це навмисна блокада. Але 
ми знаємо, як розвиватися, попри перепони. 
Тому я з «Пропозицією»».

Віктор КОЛОМІЄЦЬ, 
речник партії «Пропозиція» 

«Очоливши в рідному містечку Богуславі на 
Київщині місцеву радіостанцію, я побачив то-
тальну корупцію і непрофесіоналізм нашої вла-
ди. Тому зібрав команду небайдужих і йду на 
вибори спільно з «Пропозицією». Бо «Пропози-
ція» сьогодні – це альтернатива безладу, про-
фанації, некомпетентності, хаосу».

Геннадій ДАШКО, 
кандидат на посаду міського голови Чорноморська

«Після виборів 2015 року в міську владу про-
лізли усі махрові корупціонери-депутати, які до-
помагають місцевим олігархам грабувати місто. 
Дійшло до того, що в Чорноморська намагають-
ся вкрасти узбережжя. Ми не дали зовнішньому 
агресору зруйнувати країну, не дамо і внутріш-
нім ворогам зробити це. Ми йдемо на вибори, 
щоб зламати олігархічну систему».

Людмила КУЛИКІВСЬКА, 
депутат Вінницької обласної ради

«Часта зміна міністрів вносить напругу в освіт-
ню галузь. Майбутнє освіти залежить від про-
фесійного управління громадами. Його мають 
брати на себе ті, хто знає справжні потреби своїх 
громад і бачить, як їх вирішувати. Ми йдемо буду-
вати країну, в якій кожна людина, кожна дитина 
матиме можливості гідного життя, прогресивної 
освіти, саморозвитку та реалізації своїх талантів».

Олександр ЦЕБРІЙ, 
міський голова Умані

«Місцеве самоврядування не боїться 
брати на себе відповідальність за вирі-
шення нагальних проблем людей. Ми 
боремося не за владу заради влади, а за 
зміну правил, принципів влади і публічно-
го управління в Україні. Наша команда зро-
бить все для того, щоб здобути для укра-
їнців три головні свободи: справедливість, 
добробут, порядок».

Василь СТЕФУРАК, 
голова ГО «Асоціація вівчарів»

«9 років ми займались відродженням тра-
диційного ремесла вівчарства, поки бездарні 
політики руйнували українську економіку. За 
останні пів року експорт овець і кіз виріс на 
65%. Ми своєю працею доводимо, що краще 
жити на рідній землі, ніж шукати щастя в чужій 
хаті, навіть якщо вона з євроремонтом. І нам 
потрібні відповідальні політики!». 
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«МИ БУДУЄМО ПАРТІЮ 
ЗНИЗУ, А НЕ ЗВЕРХУ»
За лічені місяці політична партія «Про-

позиція» розбудувала структуру в усіх 
регіонах і діє вже в 21 області України. Її 
кандидати йдуть на місцеві вибори в цих 
областях із високими шансами на пере-
могу. Політична сила зруйнувала стерео-
тип про те, що українці не мають бажання 
брати участь у політичному та партійному 
житті. Як це вдалося?

Один із засновників партії, міський голова Дні-
пра Борис Філатов пояснює успіх партії просто: 
вона будується знизу, а не зверху, як це часто 
практикується в нашій країні, коли хтось з олі-
гархів створює «під себе» політичний проєкт. 
Ініціативність і професіоналізм членів партії 
притягує все більше й більше однодумців. 

«Запит сьогодення – кваліфіковані та продук-
тивні кадри. Професіоналізм не має адміністра-
тивного поділу, але від нього залежить добро-
бут міст, регіонів і країни в цілому. Ми дивимося 
на те, що відбувається, не з вікон гвинтокрила, 
робимо це на рівних – дивлячись в очі своїм 
землякам», – говорить Борис Філатов.

Як відомо, перші цеглинки 
в будівництво партії «Пропо-
зиція» заклали мери Дніпра, 
Житомира, Кропивницького, 
Миколаєва, Чернівців та Ка-
ховки. Однак політична сила 
відразу ж переросла статус 
«партії мерів», який їй наки-
дали. І стала всеукраїнською 
партією місцевого самовря-
дування. При цьому «Пропозиція» – це партія, 
де всі члени мають право голосу, а не просто 
виконують волю лідера.

«Виявилося, що наші однодумці є скрізь. Люди, 
які розуміють наскільки важливо розвивати місце-
ве самоврядування, живуть як у містах-мільйонни-
ках, так і в невеличких селах. Команда за коман-
дою до нас долучались громади з Півдня і Півночі, 
з Заходу і Сходу. Наші ідеї та наші ідеали однако-
во зрозумілі всім українцям, незалежно від того,  
якою мовою вони говорять, у яку церкву ходять 
і якого президента обирали», – пояснює речник 
партії, відомий журналіст Віктор Коломієць.

«Тож якщо хтось задається питанням, що сто-
їть за феноменальним зростанням партії «Про-
позиція», то відповідь очевидна. Це професіо-
налізм тих, хто її розбудовує, та чітке бачення 
змін, які необхідні громадам і всій державі. І 
цих професіоналів відразу видно, бо вони жи-

вуть життям своїх громад», 
– підкреслює Олександр Сєн-
кевич, міський голова Мико-
лаєва. 

Уже зараз успішно триває 
створення фракцій «Пропо-
зиції» у місцевих радах. Так, 
у Дніпрі сформовано найбіль-
шу фракцію у міській раді, до 
якої увійшли 26 депутатів. В 

Уманській міськраді запрацювала міжфракційна 
група політичної партії «Пропозиція». До її скла-
ду увійшли 16 депутатів, що об’єдналися задля 
розвитку міста і захисту інтересів уманчан. 

Нещодавно до лав партії «Пропозиція» долу-
чився ветеран АТО і громадський діяч Геннадій 
Дашко. Сьогодні він є кандидатом на посаду 
міського голови Чорноморська Одеської області. 

«Коли ми з нашою командою визначалися 
щодо обрання політичної сили, для нас голов-
ним критерієм було, щоб партія була проукра-
їнською. Мені подобаються ідеї та засади, на 

яких сформована «Пропозиція». Подобається 
те, що ця політсила відстоює ідею сильного 
місцевого самоврядування. Для нас важливо і 
щоб у партії не було хабарників, крадіїв і сепа-
ратистів. І найголовніше: «Пропозиція» не ви-
суває жодних умов щодо формування списків, 
не намагається за гроші продати місця, як це 
роблять у деяких інших політичних силах», – 
говорить Геннадій Дашко.

Міський голова Нової Одеси Миколаївської 
області Олександр Поляков балотується вже 
на третій термін. За дві попередні каденції він 
устиг довести свою професійність та показати 
роботу на благо громади. Сьогодні він також – 
член команди партії «Пропозиція». 

«Для ефективної роботи недостатньо мати 
підтримку міської ради, потрібна політична під-
тримка і на рівні обласної ради, адже не всі пи-
тання можна розв’язати силами самої громади. 
У «Пропозиції» гарні шанси сформувати коман-
ду однодумців на вищих ступенях влади, в тій 
же обласній раді, а в перспективі – й у парла-
менті», – вважає Олександр Поляков.

У партії переконані, що після місцевих ви-
борів 25 жовтня цього року органи місцевого 
самоврядування в усіх регіонах житимуть під 
знаком «ПРО» – професіоналізму, продуктив-
ності та прогресу.

Чому партія «Пропозиція» так стрімко зростає і що за цим стоїть

За зростанням пар-
тії «Пропозиція» стоїть 

професіоналізм тих, хто 
її розбудовує, та чітке 
бачення змін, які не-

обхідні громадам і всій 
державі

Приєднуйтеся до партії «Пропозиція» – партії ефективних професіоналів, партії переможців!
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ТІ, ХТО НЕ КИДАЄ 
СЛІВ НА ВІТЕР

До лідерів за кількістю виконаних обіцянок 
аналітики зараховують міських голів Бориса 
Філатова (Дніпро), Андрія Райковича (Кропив-
ницький), Олександра Сєнкевича (Миколаїв), 
Сергія Сухомлина (Житомир) та інших. 

Найголовніше, що якісні зміни в містах і се-
лах за час роботи цих професіоналів відзнача-
ють самі жителі громад. Конкретні справи в ін-
тересах людей гарантували пропозиціонерам 
високу довіру і підтримку земляків в усіх їхніх 
ініціативах. Саме завдяки цьому втілена коло-
сальна кількість корисних проєктів, які змінили 
обличчя населених пунктів і територій. Назве-
мо лише основні напрями успішної роботи лі-
дерів місцевого самоврядування.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

Серед програмних завдань партії «Пропози-
ція» важливе місце посідає створення зручно-
го і комфортного простору населених пунктів 
і громад. Він неможливий без якісних доріг, 
розв’язок і мостів. Робота над розвитком інф-
раструктури проходить червоною ниткою в ді-
яльності представників партії «Пропозиція». 

У 2019 році в Кропивницькому завдяки зу-
силлям команди мера Андрія Райковича було 
втілено складний інженерний проєкт шляхо-
проводу під залізницею, за який 50 років боя-
лися братися попередники. У народі його нази-
вають «Аркою».

За п’ять років капітально відремонтовано 
дороги на 38 напрямках. Відновлено міст на 
Об’їзному («Полтавський міст»), дамбу на Михай-
лівській, греблю на Сугоклеї, міст на Великій Балці.

У Дніпрі за час роботи міського голови Бо-
риса Філатова зроблено якісний ремонт Цен-
трального мосту, одного з найдовших в Укра-
їні, який не ремонтували близько 50 років.  

У рамках проєкту «Місто без околиць» прокла-
дають нові та відновлюють існуючі комунікації 
та дороги, в тому числі здійснюють масштаб-
ний ремонт внутрішньоквартальних доріг.

У Каховці завдяки ініціативі міського голови 
Андрія Дяченка вже скоро розпочнеться будів-
ництво нової асфальтованої дороги, яка з’єд-
нає Каховку і Малокаховку. Проєкт будівництва 
складає 29,5 мільйонів гривень.

ЯКІСНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Сучасний транспорт – важливий елемент якості 
життя людей. Цей напрям також є одним із про-
грамних пріоритетів партії «Пропозиція». У партій-
ців уже є величезний досвід локальних транспорт-
них реформ, які зробили життя містян кращим. 

Так, у Житомирі завдяки роботі команди 
мера Сергія Сухомлина в останні 5 років запро-
ваджено електронний квиток, оновлюється ру-
хомий склад, ведеться капремонт доріг.

За час роботи мера Умані Олександра Цебрія 
задля посилення безпеки дорожнього руху в мі-
сті встановлено 22 макети ростових фігур дітей 
на 13 найбільш небезпечних нерегульованих 
пішохідних переходах. Встановлено 36 камер 
відеонагляду.

У Дніпрі впроваджена інтелектуальна систе-
ма керування транспортом, запрацювали нові 
тролейбусні маршрути. Старі маршрутки замі-
нюють на комфортний і сучасний громадський 
транспорт. Реалізовано десятки програм безпе-
ки дорожнього руху.

У Кропивницькому за 5 років повністю онов-
лено парк громадського транспорту. 

ОСВІТА Й ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Для партійців «Пропозиції» орієнтиром є со-
ціальна держава, основою якої є якісна освіта 
та охорона здоров’я. Центральна влада у різні 
роки декларувала ці принципи, але реалізува-
ти їх так і не спромоглася. На відміну від неї, 
лідери місцевого самоврядування досягають 
серйозних успіхів у своїх громадах, забезпечу-
ючи розвиток закладів освіти й медицини.

Зокрема, Дніпро став одним із перших міст 
України, де запроваждено цифрову екосистему 
в сфері медицини. Система є унікальним про-
дуктом, що включає електронну реєстратуру, 
рецепти, отримання направлень до профільних 
лікарів, амбулаторну карту, історію хвороби, ла-
бораторну діагностику та багато іншого. 

Лідери місцевого самоврядування, які створили партію «Про-
позиція», є рекордсменами за кількістю виконаних обіцянок

Аналітичні центри, такі як портал «Сло-
во і діло», регулярно підраховують, 

хто в Україні є найбільш відповідальними 
управлінцями. У ситуації, коли централь-
на влада не тільки не сприяє вирішенню 
проблем громад, а й нерідко ставить са-
моврядуванню палиці в колеса, виконати 
50-75% запланованого у своїй програмі – 
це справді показник самовідданої робо-
ти. Саме такі показники мають мери-за-
сновники партії «Пропозиція» та багато 
інших членів цієї великої команди.

Кропивницький. Шляхопровід

Дніпро. Центральний міст

Умань. Ростові фігури
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Працівники бюджетної сфери міста отриму-
ють муніципальні доплати та премії.

Під керівництвом міського голови Олексан-
дра Сєнкевича проведено системне оновлення 
медичних закладів Миколаєва. Завдяки цьому 
місто виявилося більш підготовленим до пан-
демії коронавірусу, ніж інші обласні центри. 

В Умані на базі КНП «Уманська міська лікар-
ня» створено сучасний діагностично-лабо-
раторний центр. Міський голова Олександр 
Цебрій вважає, що це тільки початок. 

У Кропивницькому за 5 років роботи місько-
го голови Андрія Райковича бюджет освіти до-
сягнув 4,5 мільярда гривень, що для обласного 
центру є солідним показником. 

Старий пологовий будинок у місті перетво-
рено на модерний перинатальний центр. Збу-
довано хоспіс та інсультний центр. Відкрито ге-
модіалізний центр. Модернізовано інфекційне 
відділення, що стало вкрай важливим в умо-
вах епідемії COVID-19. 

ПОРЯДОК У ЖКГ

Житлово-комунальне господарство в Украї-
ні вже давно називають «чорною дірою», яка 
поглинає ресурси. При цьому не надає людям 
якісних послуг. Одним із програмних завдань 
партії «Пропозиція» є дієва реформа ЖКГ. І 
професіонали, які об’єдналися в партію, уже 
довели, що знають, як оновлювати і розвивати 
цю систему. 

Завдяки роботі команди мера Сергія Сухом-
лина Житомир вийшов на перше місце за кіль-
кістю ґрантових коштів на душу населення, які 
дозволили модернізувати системи ЖКГ. Тепер 
у господарстві Житомира тепловтрати станов-
лять лише 6,9%, тоді як у середньому по Укра-
їні – 15%. У місті модернізовано всі газові ко-
тельні, утеплено 25 дитячих садочків та шкіл. 

Уже за перший рік після старту реконструкції 
системи теплопостачання Житомира міський 
бюджет зекономив майже 6% плати за енерго-
носії. У підсумку реконструкція дасть змогу сут-
тєво зменшити і тарифи на опалення для містян.

Завдяки ініціативам міського голови Нової 
Одеси Олександра Полякова налагоджена ста-
більна робота комунальних служб міста, які ра-
ніше постійно терпіли банкрутства. Організова-
но регулярне і своєчасне вивезення сміття. 

У Миколаєві за міжнародними програмами 
отримано серйозне фінансування на заміну 
систем каналізації та водопостачання міста. 
Розпочато підземне буріння під дном ріки Пів-
денний Буг – для прокладання трубопроводу 
(дюкера) в мікрорайон Варварівку. Місто чека-
ло цього 230 років! 

Колись Дніпро «славився» своїми «верти-
кальними пішоходами», бо половина підйом-
ників у місті не працювала. За останні 5 років 
відремонтовано 3485 ліфтів, з них близько ти-
сячі повністю замінені. Також відремонтовані 
покрівлі на 1750-ох будинках. 

В Умані збудовано котельні на альтернатив-
ному паливі, які дають змогу економити тепло-
енергію та зменшити навантаження на систе-
ми теплопостачання.

СУЧАСНЕ ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ

Освітлення – це не лише питання комфор-
ту, а й безпеки жителів міст і сіл – пішоходів 
та водіїв. Тому цей напрям у роботі команди 
«Пропозиції» дуже важливий. 

У Житомирі за час роботи мера Сергія Сухом-
лина майже 70 вулиць та провулків отримали 
нове освітлення. Житомир став першим містом 
в Україні, яке повністю перейшло на світлоді-
одне вуличне освітлення. 

За останні роки у Кропивницькому нове 
освітлення з’явилося на вулицях міста загаль-
ною протяжністю 146 км. 

У Каховці проведена реконструкція вулично-
го освітлення, причому не тільки на централь-
них вулицях. Нові економні LED-ліхтарі вста-
новлені на багатьох вулицях і провулках, де 
освітлення ніколи не було. 

У місті Нова Одеса ще 10 років тому тільки на 
декількох центральних вулицях були ліхтарі. А 
зараз освітлено понад 90% території. 

СПОРТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ 
ТА ВІДПОЧИНОК

Професіонали, що працюють у самовряду-
ванні, живуть життям своїх громад. Саме тому 
вони прекрасно розуміють, наскільки важли-
вий затишний простір і можливості здорового 
спортивного дозвілля. 

За п’ять років каденції міського голови Ан-
дрія Дяченка в Каховці встановлено близько 
30 ігрових і спортивних майданчиків. Серед 
них – майданчик для дітей з інвалідністю на 
міській набережній. 

Одним із напрямів діяльності міського голо-
ви є створення затишних публічних просторів 
у Каховці. За останні роки у місті з’явилась 
паркова зона в мікрорайоні Свєтлово, яка 
була в занедбаному стані протягом 30 років. 
Оновлена центральна площа міста. На зміну 
старим плитам там прокладена нова бруків-
ка. А родзинкою площі є герб міста, викладе-
ний кольоровою бруківкою.

В Умані створено комфортні зони відпо-
чинку: реконструйовано Площу Соборності 
і сквер імені Тараса Шевченка, розбудовано 
набережну Осташівського ставу, облаштовано 
Центральний сквер і 87 дитячих і спортивних 
майданчиків. Міський стадіон повернуто в ко-
мунальну власність і відбудовано. 

У Дніпрі за час роботи міського голови Бори-
са Філатова озеленення ведеться рекордними 
темпами – висаджено понад 10 тисяч дерев.

Сьогодні якісні зміни в містах і селах під керівництвом наполегливих професі-
оналів відбуваються в умовах неповної децентралізації та спротиву центральної 
влади. Уявіть, що в державі цю реформу довели до логічного завершення, і грома-
ди отримали належні їм повноваження та ресурси. Українці не впізнали би свою 
країну! Ось чому варто голосувати за партію місцевого самоврядування – партію 
«Пропозиція». Її програма дій – це дорожня карта для розвитку і процвітання всіх 
регіонів і цілої країни. Якщо громади отримають реальну владу й ресурси, як того 
добивається партія «Пропозиція», – самі їхні жителі зможуть прямо впливати на 
всі важливі рішення, які їх стосуються. А це підвищить якість життя людей в рази! 

Кропивницький. Хоспіс

Миколаїв. Система водопостачання міста

Каховка. Майданчик для дітей

Житомир. Вуличне освітлення

Дніпро. Озеленення
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ПРОПОЗИЦІЇ НАШИХ 
МІСЦЕВИХ КОМАНД

ЗБІЛЬШИТИ БЮДЖЕТИ УЧАСТІ

ОСВІТА БЕЗ ПОБОРІВ

НОРМАЛЬНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

КОНТРОЛЬ ГРОМАД ЗА ЗАБРУДНЮВАЧАМИ СЕРЕДОВИЩА

Зараз загальний розмір бюджету участі в Кам’янському на Дніпро-
петровщині не перевищує 1% міського бюджету. Представник партії 
«Пропозиція» в місті, голова ОСН другого мікрорайону Ара Хачатрян 
добиватиметься, щоб ця сума була збільшена в десятки разів. 

На його думку, жителі повинні мати можливість самим визначати, 
де їм потрібно дитячий майданчик, лавочки, в якій локації проводити 
благоустрій. Потрібен їм мурал на застарілому фасаді чи ні. Місто го-
тове до більш масштабних проєктів бюджету участі, але для їх реалі-

зації необхідно збільшувати граничну суму, що виділяється на проєкт 
(на сьогодні це не більше 200 000 гривень). 

Представник партії «Пропозиція» пропонує збільшити загальну суму 
бюджету участі в Кам’янському в десятки разів; розділити громадські 
проєкти на великі, середні і маленькі (зі збільшенням суми фінансу-
вання аж до 1 млн гривень); організувати більш ефективну роз’ясню-
вальну кампанію і тренінги серед людей, які готові взяти активну 
участь у благоустрої свого району.

Так, у Кропивницькому «Пропозиція» виступила проти збору коштів з 
батьків на шкільні ремонти. 

Про це заявив один із засновників партії, міський голова Кропивниць-
кого Андрій Райкович.

«Ми самі здатні ремонтувати приміщення шкіл! Я забороняю брати гро-
ші з батьків!», – зазначив міський голова. Він доручив управлінню освіти 
тримати на особливому контролі готовність класних кімнат для першо-
класників, а також підготовку закладів до роботи в умовах карантину.

Зокрема, депутат Житомирської обласної ради та кандидат на поса-
ду міського голови Бердичева від партії «Пропозиція» Сергій Орлюк 
виступив на підтримку всеукраїнського руху #SaveФОП. Він зареєстру-
вав у Бердичівській міськраді проєкт рішення про звернення до Пре-
зидента, Верховної Ради та Уряду щодо збереження спрощеної систе-
ми оподаткування.

На переконання політика, запровадження для всіх ФОПів обов’яз-
кового використання касових апаратів знищує спрощену систему як 
таку, а додаткове адміністрування призведе до корупції і тиску з боку 
чиновників.

Також Сергій Орлюк поділився планами щодо розвитку підприєм-
ництва у Бердичеві. Отримавши повноваження міського голови, він 
відстоюватиме:

 ■ Прозору і швидку дозвільну систему в місті. Чиновники, які зви-
кли «ставити вирішення питань на паузу» або запрацюють, або 
будуть звільнені.

 ■ Створення Фонду підтримки стартапів із конкурсом проєктів, у 
якому перевага буде віддана молоді. 

 ■ Заснування міського фонду підтримки кредитування мікропід-
приємництва.

Програма партії «Пропозиція» пе-
редбачає, що громади повинні от-
римати механізми контролю за ви-
кидами від шкідливих виробництв.

«Щоб мати змогу впливати на 
ситуацію із забрудненням повітря 
великими промисловими підпри-

ємствами, необхідна консолідація 
зусиль громадськості та влади», –  
заявила громадський діяч, член 
команди партії «Пропозиція» в 
Кам’янському Ірина Кучер.

Місто постійно потерпає від 
викидів «Дніпровського мета-

лургійного комбінату», коли 
міські вулиці, дитячі майданчи-
ки, машини, майно і квартири 
городян вкриваються шаром 
чорного пилу.

Ірина Кучер переконана, що з 
отруюванням містян треба термі-

ново боротися. Причому систем-
но. Екологічний податок і штрафи 
повинні йти до місцевого бюдже-
ту і спрямовуватися на оздоров-
лення місцевих жителів. Зараз 
їх отримує Київ, і цей підхід тре-
ба змінити, – вважають у партії 
«Пропозиція».

Пряме народовладдя, яке відстоює партія «Пропозиція», має багато форм. Це і місцеві референдуми, 
і можливість громад контролювати бюджетні витрати. Не менш важливо – збільшувати суми бюдже-

тів участі, якими можуть розпорядитися самі жителі населених пунктів. Це одне з багатьох завдань, які 
команда «Пропозиції» поставила перед собою.

Одним із головних принципів, які сповідує партія «Пропозиція», є Свобода – від бідності, невіг-
ластва і страху перед майбутнім. У це поняття входить і свобода підприємництва, яку відстоює 

політична сила.

Програма партії «Пропозиція» передбачає фінансування на рівні державних стандартів дошкіль-
ної та середньої освіти. Хоча це – завдання центральної влади, а не місцевого самоврядування, 

уже сьогодні представники партії борються за те, щоб гарантовані Конституцією права батьків і 
дітей були дотримані. 

Ара ХАЧАТРЯН

Андрій РАЙКОВИЧ

Сергій ОРЛЮК
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ЩО ТАКЕ СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА 
ТА ЯК ЇЇ ПОБУДУВАТИ?

У соціальній державі (інакше її називають 
«державою загального добробуту») перероз-
поділ багатств відбувається таким чином, щоб 
кожному громадянину були гарантовані гідний 
рівень життя та інші соціальні права: освіта, охо-
рона здоров’я, соціальний догляд, дах над го-
ловою та інше, згідно із Загальною декларацією 
прав людини.

Якщо всього цього не буде в Україні, вона ні-
коли не стане конкурентоспроможною – люди 
вже біжать у сусідні країни, які можуть дати їм 
та їхнім дітям більше соціальних прав.

ДВІ ОПОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Два головні стовпи соціальної держави – до-
ступні якісні охорона здоров’я та освіта.

На жаль, зараз за доступом громадян до ба-
зових знань Україна посідає 54-е місце в світі, а 
за рівнем охорони здоров’я – 103-є (Індекс соці-
ального прогресу – 2020), і «реформи» останніх 
років тільки погіршують ситуацію.

Побудувати соціальну державу можна, тільки 
дотримуючись чітких принципів, які давно реа-
лізуються у низці країн Європи, а пандемія ко-
ронавірусу підтвердила їхню актуальність.

1. Охорона здоров’я – на рівні закону дер-
жава має гарантувати всім громадянам як 
мінімум:

 ■ високу якість безоплатної невідкладної 
та первинної медичної допомоги, безко-
штовний широкий набір якісних медич-
них послуг, у який входять, в тому числі, 
обслуговування в жіночих консультаціях 
та пологових будинках, лікування важких 
хронічних і смертельно небезпечних за-
хворювань, в тому числі залежностей, па-
ліативна терапія, включаючи хоспіси;

 ■ держава бере на себе повноцінну турботу 
про громадян з обмеженими можливостя-
ми, включаючи їхню соціалізацію та орга-
нізацію безбар’єрного середовища;

 ■ безперебійне та безкоштовне забезпечен-
ня тяжкохворих рідкісними ліками і знебо-
люючими препаратами.

2. Освіта – має бути створена система якісної 
освіти всіх рівнів, так само доступна всім 
дітям, незалежно від соціального стану і 
гаманця їхніх батьків.

Ця мета може бути досягнута тільки в 
тому випадку, якщо рівність можливостей 
буде присутня з першого класу школи, а 
краще з дитячого садка.

А ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО:

 ■ навчання в публічних (комунальних) шко-
лах має бути повністю безкоштовним – по-
бори «на ремонт», платні додаткові занят-
тя вчителів з учнями неприпустимі;

 ■ усі публічні (комунальні) школи в країні 
мають давати приблизно однаковий рі-
вень освіти, мати приблизно рівне облад-
нання та фінансування;

 ■ додаткові заняття для невстигаючих, ко-
рекційне навчання; обіди, гуртки, екс-
курсії, групи подовженого дня, шкільний 
транспорт – безкоштовно;

 ■ діти в обов’язковому порядку мають на-
вчитися в школі використовувати сучасні 
технології.

ЯК УСЕ ЦЕ ВИКОНАТИ НА ПРАКТИЦІ?

Чому зараз Україна – соціальна держава лише 
на папері?

Дуже просто – тому що центральна влада має 
занадто багато повноважень і майже ніякого 
контролю над собою. А на місцеве самовряду-
вання з печерських пагорбів звалюють усе біль-
ше обов’язків, не забезпечуючи фінансуванням.

Антикорупційні органи самі стають корумпо-
вані, журналісти розслідують тільки те, що ціка-
вить їхніх замовників – олігархів, а прості гро-
мадяни не мають сил і часу, щоб розібратися в 
схемах масштабного злодійства на рівні країни.

Центральна влада не цікавиться думкою жите-
лів сільської громади, де закриває школу або лі-
карню. Вона просто припиняє фінансувати, нікого 
не питаючи.

Гроші, виділені на соціальні потреби, центр може 
відібрати, перерозподілити, шантажуючи громади.

ЦЕ ТРЕБА ПРИПИНИТИ!
Забезпечення соціальних прав громадян 

має бути «священними», захищеними стат-
тями державного бюджету. Але вирішува-
ти, як краще організувати школи і лікарні за 
державними стандартами, має громада –  
на це є делеговані повноваження.

Тим більше влада не повинна закривати 
школи і лікарні, позбавляти їх фінансуван-
ня без урахування думки місцевих жителів.

І також школи та лікарні повинні мати 
свою автономію в розпорядженні гроши-
ма з бюджету: який томограф замовити, 
краще знає головлікар, з партами розбе-
руться вчителі та батьки.

Ось на цьому рівні кожен громадянин 
уже може розібратися, не відриваючись 
надовго від інших справ, чи правильно ро-
бляться закупівлі, чи немає корупції.

Чим нижчий рівень прийняття рішень –  
тим сильніший контроль громадян над 
«слугами народу».

Тільки так і можна побудувати справжню 
соціальну державу.

Стаття 1 Конституції України проголо-
шує, що Україна – соціальна держава. 
Але, на жаль, це положення злісно пору-
шується правлячим політичним класом.

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


