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Збудуймо Європу в нашій громаді! 

 

«Європейська Солідарність» - політична сила, спроможна будувати 

громаду Полтави за європейським зразком. Сьогодні наше завдання 

забезпечити проєвропейські стандарти життя у місті.  

Ми захищали свій європейський вибір на Майданах та продовжуємо це 

робити в окопах Донбасу. Ми заклали основи української державності, 

відродили армію, здобули історичне право мати свою церкву та утвердили 

українську мову як державну. І головне - чітка стратегія партії «Європейська 

Солідарність» - членство в Європейському Союзі та НАТО.  

Команда «Європейської Солідарності Полтавщини» намітила 5 першочергових 

кроків, реалізація яких дозволить відродити наш край.  

 

1. Успішне місто залежить від команди професіоналів-управлінців 

«Європейська Солідарність» створила потужну команду фахівців, які 

працюватимуть на принципах прозорості, відкритості та взаєморозумінні з 

громадою. Ми оптимізуємо структуру міського управління. Удосконалимо 

щоденну роботу громадської приймальні, спростимо розгляд заяв громадян. Це 

скоротить відстані між владою та громадянами, для прискорення вирішення 

нагальних питань.  

 

2.  Реформування системи охорони здоров’я! 

Запроваджена реформа – підвищує якість медичних послуг. Наша мета – 

забезпечити кожному рівний доступ до них. Лікарні  у місті мають бути із 

сучасним обладнанням, а умови для пацієнтів мають бути комфортними. Ми 

подбаємо про гідну зарплату лікарів та медперсоналу в нашому місті!  

 

 

 



3. Освітня реформа: що зміниться для учнів 

«Нова українська школа» є пріоритетним напрямком освітньої реформи. Нам 

потрібна освіта, яка формує здатність учня не лише отримувати знання, а й 

застосовувати їх у житті. Партія «Європейська Солідарність» розроблятиме 

законопроекти для інноваційної системи навчання. Вища, середня і початкова 

освіти мають бути якісними за європейськими стандартами. Змінимо підхід до 

навчання та зміст освіти разом з командою  «Європейська Солідарність»! 

 

4. Благоустрій та розвинена інфраструктура 

«Європейська Солідарність» має на меті покращити життя людей у 

їхньому місті. Основні пріоритети програм - це облаштування парків та скверів, 

озеленення міста, реконструкція тротуарів враховуючі інклюзію. Також 

будівництво стерилізаційні центри для бездомних тварин.  

 

5. Розвиток культури та молодіжної політики 

Наша команда завжди цінувала українську культуру, зберігала традиції та  

примножувала здобутки закладів культури і мистецтва, бібліотек, музеїв. Ми 

продовжимо забезпечувати належні умови для повноцінного культурного 

дозвілля жителів та естетичного виховання підростаючого покоління.  

Сьогодні  для кожного жителя Полтави настав час вибору. Яким буде 

наше місто? Хто буде розбудовувати його та допомагати людям? Партія 

«Європейська Солідарність» йде на місцеві вибори з новою командою 

професіоналів, які знають як боротися зі щоденними викликами. 

 

Обирай «Європейську Солідарність»!  

Обирай європейські стандарти для свого міста та громади!  

Захисти свою громаду, захисти Україну!  

 

Голова Полтавської територіальної 

організації Політичної партії 

«Європейська Солідарність»     Южаніна Н. П. 


