
Інформаційний бюлетень політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»

• «Пропозиція» — українська 
 політична партія

• Перший з’їзд відбувся 
 3 липня 2020 року

• Представлена 
 у 148 місцевих радах

• Налічує два десятки голів 
 місцевих громад

• Має представництво 
 у 14 областях України

• Офіційні кольори: 
 синій, малиновий, сірий

• Назва партійців та симпатиків 
 партії: пропозиціонери

«Пропозиція» 
в обличчях 
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Ті, хто веде 
громади за собою

На чому ми 
наполягаємо

Плани на 
найближче 
майбутнє

Партія «Пропозиція» була засно-
вана за ініціативи лідерів місцево-
го самоврядування. Її фундатора-
ми виступили візіонер та відомий 
громадський діяч Геннадій Корбан, 
а також міські голови Борис Фі-
латов (Дніпро), Сергій Сухомлин 
(Житомир), Андрій Райкович (Кро-
пивницький), Олександр Сєнкевич 
(Миколаїв), Олексій Каспрук (Чер-
нівці) та Андрій Дяченко (Каховка).

З перших днів свого існування 
«Пропозиція» стала ефективною 
платформою для консолідації лю-
дей справи, які прагнуть об’єдна-
ти країну на основі експертності, 
професіоналізму і конструктивної 
позиції. Тож не дивно, що її лави 
постійно поповнювалися новими 

однодумцями, яким небайдужа по-
дальша доля сіл, селищ, містечок і 
великих українських мегаполісів.

Цією потужною командою пар-
тія пішла на місцеві вибори восени 
минулого року. Чи не в кожному 
регіоні під прапорами «Пропозиції» 
виступали люди, які не тільки зна-
лися на шляхах розвитку власних 
громад, а й готові були брати на 
себе відповідальність за втілення у 
життя цих планів.

В результаті партія отримала пе-
ремогу. Українські засоби масо-
вої інформації назвали «Пропози-
цію» тріумфатором кампанії-2020. 
Її представники очолили два де-
сятки місцевих громад, включно з 

чотирма міськими головами об-
ласних центрів. Наразі депута-
ти-пропозиціонери засідають у 
радах різного рівня від Херсон-
щини до Сумщини, від Львівщини 
до Дніпропетровщини.

Саме представників «Пропозиції» 
люди наділили повноваженнями 
для управління в своїх населених 
пунктах. І це є найкращим показ-
ником довіри до політичної сили. 
Виправдати цю довіру – новий ви-
клик для справжніх пропозиціоне-
рів. Тож сьогодні вони продовжу-
ють працювати над розв’язанням 
актуальних місцевих проблем пра-
вопорядку, житлово-комунальної 
сфери, локальної інфраструктури, 
громадського транспорту, охоро-

ни здоров’я, освіти, екології, під-
приємництва, культури та спорту, 
створення комфортного середови-
ща проживання тощо. Вони також 
займаються розвитком сучасної та 
ефективної системи місцевого са-
моврядування.

І з цим завданням вони впорають-
ся. Адже «Пропозиція» для того і 
створена, щоб мрії трансформува-
ти в дії. А цими діями всією нашою 
командою відповідальних, компе-
тентних і свідомих людей кожного 
дня змінювати країну на краще.

ШЛЯХ ВІД МРІЇ ДО ДІЇ



Мери-фундатори

«Пропозиція» - партія 
місцевого самовряду-
вання. Ми працюємо 
над розподілом повно-
важень між централь-
ною владою і владою 
на місцях - завершен-
ням реформи децен-
тралізації та її погли-
бленням. У нас багато 
програмних ідей, пов’я-
заних з розширенням 
прав громад, починаю-
чи з прийняття Муні-
ципального кодексу і 
потім передачі на місця 
екологічного контро-
лю, можливості ви-
давати ігрові ліцензії, 
створення муніципаль-
ної поліції громадсько-
го порядку тощо.

Люди втомилися від 
пустих балачок. Їм по-
трібні справжні лідери, 
які мають свої історії 
успіху та історії пора-
зок, але вони йдуть 
вперед і відповідають 
за свої вчинки.

В нашій команді - 
професіонали різних 
сфер, за плечима яких 
– велика кількість  
вдало реалізованих 
проєктів. 

Усі ці люди готові 
брати на себе повну 
відповідальність та ро-
бити реальні справи на 
користь громад. То ж я 
впевнений, що партію 
«Пропозиція» очікує 
успіх.

Партія «Пропозиція» – 
це консолідація людей 
справи, які хочуть 
об’єднати країну на 
основі щоденної про-
фесійної роботи 
і конструктивної пози-
ції. Міські, селищні чи 
сільські голови ніколи 
не будуть опозиціоне-
рами, ніколи не будуть 
ворогами держави і не 
будуть протистояти 
державній структурі 
управління.

Наша пропозиція: 
створити сильні, ста-
більні громади, 
і завдяки цьому мати 
державу заможною, 
а людей – щасливими.

Основна ідеологія 
партії «Пропозиція» — 
це розвиток місцевого 
самоврядування за 
принципом субсиді-
арності. Те, що можна 
вирішувати на місцях, 
слід вирішувати на 
місцях.

Ми – партія людей, 
які мають досвід і 
досягнення на місце-
вому рівні. І хочемо 
впровадити в Україні 
Європейську Хартію 
місцевого самовряду-
вання. Головний прин-
цип партії «Пропози-
ція» – це спроможність 
та готовність брати на 
себе всю відповідаль-
ність.

«Пропозиція» – це не 
партія мерів. Діалог 
між міськими голо-
вами, депутатами та 
нашим активом ве-
деться на рівних. Ми 
захищаємо інтереси 
всього місцевого са-
моврядування, яке має 
формувати порядок 
денний, отримавши 
політичну вагу. І об’єд-
налися, щоб разом 
будувати нашу країну 
«знизу вгору» на основі 
п’яти простих принци-
пів: єдність України, 
пряме народовладдя, 
реальне самоврядуван-
ня, розподіл повнова-
жень, модернізація та 
прогрес.

«Пропозиція» - такий 
собі «спецпідрозділ» 
з відновлення і про-
довження реформи 
децентралізації. Люди 
повинні мати право 
самі визначати, як їм 
жити у своїй громаді, 
і центральна влада 
має бути помічником, 
союзником, а не опо-
нентом.

Ми вважаємо, що 
питання, які можна ви-
рішити на місцях, там і 
мають вирішуватись. 
А українська цен-
тральна влада має 
займатись тими про-
блемами, які окремим 
громадам не під силу.
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ДНІПРО ЖИТОМИР КРОПИВНИЦЬКИЙ МИКОЛАЇВ КАХОВКА ЧЕРНІВЦІ 

Представники місцевої влади давно розуміли, що тільки сильні громади можуть стати фундаментом 
розвитку всієї країни. Але бракувало політичної волі для єднання зусиль та створення спільної 

платформи. Все змінилося у 2020 році. Тоді справжні лідери місцевого самоврядування лишили власні 
амбіції заради майбутнього України. Їм вдалося консолідували досвід, ресурси, довіру людей. 

Так народилася «Пропозиція».



Пропозиціонери очолюють громадиПринципи, 
які ми відстоюємо

ПІДГОРОДНЕ 

Горб 
Андрій 
Іванович
міський голова

КОРОСТИШІВ 

Кохан 
Іван 
Михайлович
міський голова

ЮР’ЇВКА 

Буряк 
Іван 
Олександрович
селищний голова

ОСТРОГ 

Ягодка 
Юрій 
Петрович
міський голова

ВІЛЬНОГІРСЬК 

Василенко 
Володимир 
Павлович
міський голова

ПОПІЛЬНЯ 
Можарівський 
Олег 
Олександрович
селищний голова

КИТАЙГОРОД 

Турський 
Сергій 
Миколайович
сільський голова

ВАРАШ
Мензул 
Олександр 
Павлович
міський голова

ЖОВТІ ВОДИ 

Ханіс 
Дмитро 
Едуардович
міський голова

ОЛЕКСАНДРІВКА 

Безпечний 
Олександр 
Іванович 
селищний голова

БОГИНІВКА 

Снігур 
Василь 
Григорович
сільський голова

ГРУНЬ 

Зосимов 
Василь 
Петрович
сільський голова

ТОМАКІВКА 

Калашник 
Іван 
Володимирович
селищний голова

НОВА ОДЕСА 

Поляков 
Олександр 
Петрович
міський голова

БЕРДИЧІВ 

Орлюк 
Сергій 
Валерійович
міський голова

КАМ’ЯНКА 

Тірон 
Володимир 
Іванович
міський голова

Партія «Пропозиція» будується на засадах 
солідаризму. Це соціально-політична кон-
цепція, яка проголошує головним фактором 
життя будь-якого суспільства солідарність 
його членів. І солідаризм важливий для нас: 
у справах, у думках, у стосунках між пропо-
зиціонерами. Цей принцип передбачає гете-
рархічний підхід. Відповідно до нього, ніхто 
не намагається бути старшим або головним. 
Солідаризм передбачає діяльність пліч-о-
пліч, разом, спільно. Ця ідеологія об’єднує в 
собі позиції дуже різних членів суспільства 
і різних соціальних верств. Ми різні, але ми 
рівні. І саме тому ми – ефективні.

Своїм завданням пропозиціонери вважа-
ють повноцінне впровадження в Україні 
партисипативної демократії. Вона перед-
бачає особисту участь громадян як у фор-
муванні, так і в реалізації (!) суспільних 
рішень. Ми готові співпрацювати з актив-
ними людьми, які мають професійну пози-
цію і готові її захищати. Критерій для нас 
– не вік, не територіальна прив’язка і навіть 
не політичне минуле. Головне, щоб людина 
могла показати, що вона зробила, та дове-
сти готовність змінювати країну, будувати 
державу «знизу-вгору», вирішувати пробле-
ми, що стоять перед громадою. І саме тому 
ми – відкриті.

Пріоритетом всієї діяльності нашої ко-
манди є конструктивність. Наша позиція 
не «contra», наша позиція – «pro». Тобто ми 
виступаємо «за»: за зміни, за динамічний 
розвиток, за професійний підхід, за ком-
петентність. Між владою та опозицією ми 
обираємо здоровий глузд. Готові конструк-
тивно критикувати шкідливі або підтриму-
вати прогресивні ідеї будь-якого авторства. 
І разом з тим надавати власні пропозиції в 
тих галузях, на яких знаємося. Наші заяви 
завжди фундаментальні, бо в їхній основі 
масив обґрунтувань та розуміння процесів, 
які призводять до конкретних наслідків. І 
саме тому ми – результативні.

Ми переконані в тому, що по-справжньому 
потужні громади неможливо побудувати 
без делегування. Центральна влада повин-
на допомагати місцевому самоврядуванню 
там, де в нього  немає можливості вирішити 
проблеми громад власними силами і ресур-
сами. У відносинах з «центром» наше парт-
нерство виправдане виключно на умовах 
чіткого розподілу функцій. Влада забезпе-
чує оборону кордонів і безпеку всередині 
країни, міжнародну політику та конкурен-
тоспроможність економіки на світових рин-
ках. Питання комфорту життя громадян 
вирішуються на місцях. І саме тому ми – 
сильні.

Постійно спілкуючись з громадами, про-
позиціонери сповідують принцип чесного 
діалогу. Ми розуміємо, що кожен населений 
пункт має свої особливості та специфіку, 
хронічні проблеми, які по-справжньому ві-
домі лише тим, хто живе з ними щоденно. 
Тому завдання для «Пропозиції» ми пишемо 
разом з людьми на місцях. І це чіткий план 
дій без захмарних обіцянок. Ті політики, які 
говорять про можливість миттєвих змін, 
мешкають нібито в іншій реальності. Тоді 
як наші однодумці пропонують рішення, 
розробляють шляхи їх виконання та діють. 
І саме тому ми – продуктивні.
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    Наша 
позиція ПРО Об’єднуючи справжніх професіоналів 

з різних сфер, наша партія має можливість 
формувати експертну точку зору фактично 
щодо всіх актуальних проблем українського 
сьогодення. Ділимося деякими з них.

Коли ФОПи борють-
ся з владою, а влада 
бореться з ФОПами, 
страждають абсолют-
но всі учасники проце-
су. Малий та середній 
бізнес є фундаментом 
багатьох провідних 
економік світу. Тож 
треба шукати діалог. 

Нині не на часі роз-
бірки навколо питан-
ня, чи зірвала україн-
ська влада вакцинацію 
проти коронавірусу в 
Україні. Наразі головне 
провести цю кампанію 
тими ресурсами, які в 
нас є, а також докла-
сти максимум зусиль, 

Українці - громадяни 
вільної країни, тож 
можуть самі обирати, 
куди їздити по спра-
вах або на відпочинок. 
Втім і відповідальність 
за подібні рішення 
мають нести самостій-
но. Як мінімум, такі 

Гральний бізнес 
в Україні де-факто 
існував всі дванад-
цять років, впродовж 
яких був нібито забо-
ронений. Відповідно, 
нещодавнє рішення 
про легалізацію – це 
лише наведення ладу 
в сфері, яка тривалий 

Локдаун диктує 
власні умови. Діти 
вимушені отримува-
ти знання із засто-
суванням сучасних 
засобів комунікації. 
Це призвело до того, 
що мільйони українців 
(частіше – неочікувано 
для себе) раптом стали 

Пандемія коронавіру-
су стала справжнім 
випробовуванням на 
міцність для нещодав-
но розпочатої рефор-
ми галузі охорони 
здоров’я. Очевидними 
стали усі недоліки 
нової системи. Але 

«Хтось може критикувати ФОПів за нестриманість 
і зростаючий апетит щодо зниження податкового наван-
таження. Хтось – нарікати на державу. Але від цього ніко-
му краще не стане. Ми маємо разом випрацювати чіткий і 

справедливий алгоритм взаємодії»

«Наразі стало зрозумілим: людям потрібен від влади 
чіткий посил, що вакцинуватись треба, бо іншого шляху 
немає. Це фактично єдиний спосіб відновити наше нормаль-
не повсякденне життя, а також створити належні умови 

праці для українців»

«Особисто для мене поїздка на відпочинок в окупований 
Крим – це певна неповага до країни, до тих людей, які за-
хищають суверенітет України. Нині державі варто зосе-
редитись на тому, щоб повертати Крим, насамперед, інфор-
маційно, активізувавши доступ до українських медіаресурсів для 

жителів окупованого півострова»

«Людям, особливо мешканцям невеликих міст, потрібно 
провести роз’яснювальну роботу. До того ж, треба ро-
бити аналітику в конкретному населеному пункті: що він 
втратить і що він здобуде. Відповідно, нам треба популяри-

зувати цивілізований підхід до ігрового бізнесу»

«Дистанційна освіта вимагає від учня великої самоорга-
нізації. А враховуючи вікові особливості, не завжди така 
дитина може самостійно весь час перебувати на дистан-
ційній освіті. І на сьогодні більшість батьків нашої школи ба-

жають, щоб їхні діти навчалися очно»

«Ми розуміємо, що медична реформа – це довготрива-
лий процес. І очікувати швидкий ефект не варто. Наша 
пропозиція: це більш ретельний аналіз центральною вла-
дою помилок і прорахунків, а також впровадження про-
відного світового досвіду медичних перетворень з урахуванням 

українських реалій»

Юрій Ніколаєнко, 
підприємець, депутат місцевої ради

Артур Іваненко, 
активіст, депутат місцевої ради: 

Павло Цвігун, 
депутат місцевої ради: 

Віра Литвин, 
підприємиця, депутатка місцевої ради: 

Антоніна Змієнко 
директор школи, депутатка місцевої ради: 

Ольга Мороз, 
лікар-педіатр, депутатка місцевої ради: 

Особливо зважаючи 
на ті тяжкі умови, в 
яких опинилися під-
приємці під час пан-
демії.

Кроки української 
держави щодо змен-
шення податкового 
навантаження та 
посильна матеріальна 

аби наростити ці 
ресурси. Розбиратися, 
хто правий, а хто – 
винний, будемо потім.

Аби населення ак-
тивніше включалося 
в процес боротьби з 
пандемією, головними 
промоутерами вакци-
нації від коронавірусу 

поїздки можуть бути 
небезпечними.

А замість того, 
щоб вішати ярли-
ки «патріотів» чи 
«зрадників», влада 
має займатися набли-
женням повернення 
окупованих територій. 

період працювала «в 
тіні». А також мож-
ливість наповнити 
місцеві бюджети.

Втім очевидно, що 
право регулювати 
діяльність грального 
бізнесу на території 
громад треба надати 
місцевим радам. Вони 

мешканцями нової 
інформаційної ери.

В цьому безумов-
ний позитив, який 
дозволить сьогод-
нішнім школярам в 
майбутньому швид-
ше адаптуватися до 
найрізноманітніших 
умов навчання, робо-

немає гарантії, що з 
подібними викликами 
впоралась би нере-
формована українська 
медицина.

Наразі ми маємо 
зробити висновки 
та діяти відповідно 
до тих обставин, які 

допомога бізнесу – це 
однозначний позитив. 
Але цього недостат-
ньо. Не виключено, 
що самі ФОПи мають 
хороші ідеї виходу 
з ситуації. Їх треба 
почути.

в Україні мають бути 
лікарі. На відміну від 
політиків вони во-
лодіють достатньою 
компетенцією для 
того, щоб пояснювати 
українцям всі перева-
ги щеплення та розвін-
чувати безглузді та                            
безпідставні міфи.

В тому числі – мен-
тальним. Адже україн-
ці, які з різних причин 
мешкають в Криму чи 
зоні проведення ООС, 
мають відчувати, що 
про них не забули.

можуть адекватно 
оцінити позитивні та 
негативні наслідки від-
криття казино чи зали 
гральних автоматів. 
До того ж, саме влада 
на місцях розуміє со-
ціальну ситуацію.

ти, спілкування тощо. 
Втім далеко не всі діти 
здатні отримувати 
освіту без очного кон-
тролю з боку батьків. 
Це обов’язково треба 
враховувати при прий-
нятті рішень щодо 
закриття навчальних 
закладів.

склалися. Бо самими 
звинувачуваннями 
та суперечками про 
доцільність чи недо-
цільність реформи цю 
пандемію не побороти.

… про малий і середній бізнес

… про вакцинацію

… про відвідування Криму

… про легалізацію казино

… про дистанційну освіту

… про медичну реформу
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Позиції наших однодумців ми збираємо в спільноті 
«ПРОпозиціонери Клуб». Це дискусійний майданчик 
для експертного обговорення актуальних проблем і 
перспективних шляхів розвитку нашого суспільства.

1 червня Батьки та вчителі. Хто відповідає за виховання дитини?

3 червня Виробляти дороге чи імпортувати дешеве?

8 червня Мультикультурність: чи поважають українці чужі традиції?

10 червня Що не так з тарифними субсидіями?

15 червня Як ми захищаємо свої права на зовнішніх ринках?

17 червня Попит на професії. Говоримо про координацію бізнесу та освітян

22 червня Без права на помилку. Як закликати до відповідальності лікаря?

24 червня Якість продуктів: як нагодувати українців?

29 червня Національні свята України. Чи всі вони потрібні?

Кожного тижня ми збираємося на відкриті 
онлайнові засідання: щовівторка у голосовому 
чаті телеграм-каналу, щочетверга – в кімнаті со-
ціальної мережі Clubhouse.

До участі ми запрошуємо не лише партійців, а й 
зовнішніх експертів з різних сфер. Слухачами та 
спікерами «ПРОпозиціонери Клуб» вже ставали 
телеведучий Матвій Ганапольський, заступниця 
міністра юстиції України Олена Висоцька, ко-
лишня міністерка охорони здоров’я України Зо-
ряна Скалецька, голова Державної служби яко-
сті освіти Руслан Гурак, інвестиційний банкір 
Сергій Фурса, екс-заступниця міністра освіти і 
науки Інна Совсун, шоумен Валерій Чігляєв, го-
ловна редакторка сайту «Слово i Дiло» Катерина 
Пiтенiна та інші.

Долучайтесь до наших обговорень. Та стежте 
за нашими анонсами у соціальних мережах.

Теми найближчих дискусій:

• Місцеве самоврядування давно потребувало 
такої партії. Тому багато лідерів з різних областей 
України об’єдналися під прапорами «Пропозиції». 
Це якраз і показує, що у місцевого самоврядування 
одні цінності, незалежно від того, хто з якого регіо-
ну, якою мовою розмовляє чи в яку церкву ходить. 
Ми різні, але ми рівні. Нас об’єднує професіоналізм – 
пропозиціонери вміють прокладати дороги і мости, 
будувати школи і дитсадки, садити парки і сквери. А 
головне – ми на сторожі захисту інтересів громад.

• Задля того, щоб місцеве самоврядування мало 
можливість працювати максимально ефективно, по-
трібні не лише ресурси, а й відповідні повноваження. 
Закріпити їх повинен Муніципальний кодекс. Саме 
тому одним з ключових пріоритетів «Пропозиції» 
сьогодні є розробка та лобіювання такого документа.

• Згідно з ним, громади отримають можливість на 
місцях поратися з проблемами, вирішення яких вза-
галі непритаманне функціоналу центральної влади. 
Від вже неодноразово обговореного екологічного 

контролю за діяльністю локальних підприємств до 
охорони місцевих пам’яток архітектури. Перший 
крок щодо земельної децентралізації, на якому на-
полягала «Пропозиція», зроблено – контроль над 
цим ресурсом передано на місця.

• Мешканцям територій слід надати право впли-
вати на рішення щодо розміщення будівель і споруд 
класу СС3, а також розширити можливості викупу 
майна для потреб громади. Навчальні заклади ма-
ють самі обирати методику викладання. Лікарні – 
віддавати на аутсорс послуги у разі неспроможності 
реалізувати їх самостійно на належному рівні.

• «Пропозиція» - відносно молода політична пар-
тія. Але під її прапорами вже працює чимало гідних 
людей. Вони власними справами виправдовують 
довіру своїх виборців. З такою командою, з Муніци-
пальним кодексом, з підтримкою українців ми змо-
жемо реалізувати прогноз, який я вже озвучував 
неодноразово: саме громади та місцеве самовряду-
вання визначатимуть майбутнє нашої країни.

Про своє бачення розвитку партії та місцевого самоврядування

Геннадій Корбан

Живучи в еру 
пост-правди та постій-
но протидіючи агре-
сору на фронті, укра-
їнці мають навчатися 
інформаційній гігієні 
швидше ніж громадя-
ни інших країн. 

«В умовах війни Україні потрібна універсальна систе-
ма, яка зможе захистити наш інформаційний простір. 
Вона має бути спрямована як на оборону, так і на атаку. 
При цьому держава повинна не встановлювати контроль за 
діяльністю ЗМІ та Інтернету, а забезпечити умови для формуван-

ня раціонального, критичного мислення»

Віктор Коломієць, 
медійник, депутат місцевої ради: 

Від цього фактично 
залежить виживання 
нашої держави.

Місцева влада обме-
жена у ресурсах для 
того, аби вчити людей 
розрізняти справжню 
інформацію від відвер-

тої брехні. Але може 
сконцентруватися на 
роботі з профільними 
організаціями, громад-
ськими об’єднаннями 
та активістами.

… про інформаційну безпеку
Боєздатна армія – це 

наш надійний щит у 
протидії ворогу. Вона 
має бути укомплекто-
ваною всім необхід-
ним. Вона має отри-
мувати якісну зрою 
та бути забезпеченою 

«Довгоочікувану військову реформу дехто називає «кінцем 
ери військкоматів». Але до суттєвих змін у формуванні армії 
вона не призвела. Фактично змінили лише вивіски без зміни 
суті призовної роботи. Наша пропозиція полягає у здійсненні 
чітких кроків до формування більш сучасної, боєздатної, професійної 

армії, здатної ефективно реагувати на виклики сьогодення»

Степан Руденко, 
депутат місцевої ради: 

доступом до новітніх 
військових розробок.

Разом з тим наші 
захисники мають бути 
певними у тому, що 
доки вони боронять 
країну на фронті, у 
тилу про них не забу-

вають. Це гідні умови, 
це соціальні гарантії, 
це турбота про їхні ро-
дини,  це можливість 
по закінченню служ-
би влаштуватися на 
роботу.

… про армію



Розробка та 
подальше за-
твердження 
на національ-
ному рівні 

Муніципального ко-
дексу – це один з пріо-
ритетів нашої партії 
«Пропозиція». Адже 
про потребу появи 
такого документа ми 
говоримо не перший 
рік. Проблеми мають 
вирішуватися там, де 
вони виникають. 
І люди на місцях по-
винні мати для 

Окрім офі-
ційних доку-
ментів партія 
працює над 
внутрішнім 

посібником, який би 
увібрав у себе позиції 
щодо ключових на-
прямів розвитку нашої 
держави. Це своєрід-
ний дороговказ для 
тих, кого цікавить дов-
гострокова перспекти-
ва. Отримавши його, 
пропозиціонер буде 
чітко розуміти наші 
пріоритети та шляхи 

Новою редакцією 
пропонується 
формування 

середовища 
рівних можли-

востей для всіх членів 
та прихильників партії 
шляхом розширення 
форм участі у діяль-
ності «Пропозиції», 
закріплення поетап-
ності набуття членства, 
запровадження етич-
ного кодексу та дисци-
плінарної відповідаль-
ності партійців, а 
також запровадження 

Не лише 
форму-
вання, а й 

донесення 
нашої позиції 

до широкої аудиторії 
має бути важливим 
завданням для кож-
ного регіону, в якому 
представлено «Пропо-
зицію». Таке завдання 
може бути реалізоване 
через поглиблення 
співпраці з існуючими 
комунікаційними май-
данчиками: традицій-
ними друкованими та 

Наше завдання 
полягає у фік-
сації переходу 

всіх можливих 
внутрішніх 

процесів з паперового 
в електронний формат. 
Насамперед йдеться 
про розширення мож-
ливостей для роботи 
партійних органів у 
дистанційному режимі; 
перехід до онлайново-
го проведення голосу-
вань, конференцій та 

Ми постійно 
розширюємо 
свої лави. 
Готовність 
«Пропози-

ції» не лише залучити 
фахівців в свою ко-
манду, а й дати таким 
фахівцям реальні 
можливості реалізу-
вати власні ідеї, вже 
зробило партію чи не 
найбільш динамічно 
зростаючою в нашій 
країні.

цього не лише 
ресурси, а й відповідні 
повноваження.

Саме Муніципальний 
кодекс – це норматив-
но-правовий фунда-
мент, який об’єднує 
правила роботи місце-
вого самоврядування 
та фіксує принципи 
його взаємодії з цен-
тральною владою. 
Наша політична сила, 
що об’єднує справжніх 
лідерів громад, взяла 
на себе відповідаль-
ність підготувати 

їх реалізації.
Наразі документ 

сформовано у трикут-
нику «я-ти-Україна», в 
якому людина, суспіль-
ство та держава мають 
безліч точок перетину. 
Через важливість кож-
ного людського жит-
тя, створення нового 
суспільного договору 
та відданість великій 
місії України ми го-
воримо про реальну 
демократію, здоровий 
патріотизм та політику 
мільтикультурності. 

автоматизованого 
об’єктивного оцінюван-
ня діяльності кожного 
пропозиціонера.

Документом закрі-
плюється поняття 
«прихильник», «канди-
дат в члени партії» та 
«член партії» та визна-
чається ступінь до-
ступу до різних рівнів 
інформації. 

Щодо організаційної 
структури ми планує-
мо систематизувати 
взаємодію осередків 
партії та центральних 

аудіовізуальними ЗМІ, 
популярними акаунта-
ми в соціальних мере-
жах, медійними пред-
ставництвами лідерів 
думок тощо.

До того ж, партія має 
намір розширювати 
власні можливості 
інформування суспіль-
ства про свою діяль-
ність. Використання 
надсучасних каналів 
для обговорення ак-
туальних проблем та 
створення єдиної точ-
ки зору щодо ситуації 

інших заходів; а також 
формування звітності 
та реєстрів в цифрово-
му вигляді.

Окремий напрямок – 
формування електрон-
ного кабінету партійця. 
У ньому будь-який 
пропозиціонер зможе 
ознайомитися з про-
грамою нашої політич-
ної сили, почитати 
свіжі новини, подати 
заяву на вступ до 
партії, надіслати запит 

Маємо продовжу-
вати роботу в цьому 
напрямі. Адже ко-
жен спеціаліст, який 
поділяє наші цінності, 
приносить користь 
всій команді. А з ко-
мандою – всій Україні в 
різноманітних сферах 
та у різноманітних ку-
точках нашої держави. 
Ми не можемо нехту-
вати такими кадрами. 
Це вже не кажучи про 
те, що з кожним днем 

такий документ. 
Ми використали свій 
досвід, вивчили кра-
щі практики в інших 
країнах, залучили на-
уковців та провідних 
фахівців з різних сфер, 
аби отримати дійсно 
якісний продукт.

Тож наразі маємо 
на меті фіналізувати, 
а потім презентува-
ти та пролобіювати 
результат цієї кропіт-
кої спільної роботи – 
Муніципальний кодекс 
України.

Все разом це народжує 
точки росту для нашої 
країни. Росту, який 
пропозиціонери не 
тільки можуть підтри-
мати, а й очолити.

Книга Пропозиціо-
нерів має на меті допо-
могти орієнтуватися 
в складному сучасно-
му інформаційному 
просторі та формувати 
власну позицію на 
надійному фундаменті 
загальнопартійних 
цінностей.

органів. Це не лише 
створення виконавчих 
структур, а й розме-
жування підпорядко-
ваності організацій, 
ліквідація бюрокра-
тичних перепон та 
забезпечення осеред-
ків повноваженнями 
у прийнятті рішень і 
фіксації відповідаль-
ності за результат.

Додатково ми маємо 
намір оновити син-
хронізацію положень 
Статуту та діючих норм 
законодавства. 

вже продемонструвало 
ефективність на при-
кладі спільноти «ПРО-
позиціонери Клуб» у 
Clubhouse. Ця робота 
має бути продовжена.

Додатково на базі 
місцевих громад має 
бути сформована 
система оперативного 
зворотного зв’язку та 
моніторингу суспіль-
ної думки, що також 
дозволить пропозиціо-
нерам тримати руку на 
пульсі подій.

до керівних органів, 
переглянути календар 
подій та афішу голосу-
вань тощо.

За допомогою елек-
тронного кабінету 
можна буде записатися 
на навчання чи про-
аналізувати власну 
активність. Фактично 
йдеться про цифрову 
платформу, яка вклю-
чатиме весь спектр 
взаємодії партійця та 
«Пропозиції».

фахових людей, спро-
можних працювати на 
майбутнє країни, стає 
дедалі менше.

Демонстрація наших 
можливостей та за-
гальних перспектив є 
запорукою зростан-
ня партії не лише за 
кількісними, а й якіс-
ними показниками. 
Тож в цьому має бути 
зацікавлений кожен 
пропозиціонер.

Партія, яка 
розвивається

Просування Муніципального кодексу Розробка Книги Пропозиціонерів

Контактна інформація:

Ми в соцмережах:
www.facebook.com/proposicia

www.instagram.com/proposicia2020/

t.me/proposicia

www.youtube.com/channel/
UC036axrFgH-TquIXUaSYwiA

www.tiktok.com/@party.proposition

Внесення змін до Статуту Налагодження системи інформування

Розвиток цифрової демократії Збільшення команди однодумців

«Пропозиція» продовжує системну роботу над 
вдосконаленням партії. Як захисник інтересів 

місцевого самоврядування та лобіст ідеї сильних 
громад вона не припиняє ставити перед собою амбітні 
цілі. Задля їх реалізації ми й самі постійно змінюємося 
на краще. Пропонуємо ознайомитися із завданнями та 

планами на найближчий час

office@proposition.org.ua
+380 95 218 42 05
+380 68 980 95 29 прес-служба
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