
 

Додаток до рішення зборів  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ 

ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»                                              

 

від "20" вересня 2020 року № 1 

 

Програма ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ 

КАПЛІНА» на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА НАВЕДЕ ПОРЯДОК І 

ЗНИЩИТЬ КОРУПЦІЮ! 

1. Проведе повний аудит роботи попередньої влади області. По результатам 

аудиту звернеться до правоохоронців та судів, щоб після розслідування 

повернути все вкрадене у людей.  

2. Захистить кожного власника паю від зазіхань олігархів на народну землю. 

Сергій Каплін особисто виступить захисником прав селян у разі порушення 

їх прав.  

3. Доб’ється  кардинального зменшення кількості топ-чиновників та органів 

управління у області, у регіонах та громадах. Зекономлені кошти 

спрямуємо на розвиток та соціальний захист мешканців Полтавщини. 

4. Ліквідує корупційні партійні квоти і клани, повністю знищить кумівство, 

запровадить чесні конкурси для призначення на всі керівні посади, які 

відбуватимуться під контролем громади.  

5. Забезпечить прямий телефонний та інший зв’язок простих людей з 

керівництвом області, командою, депутатами.  

6. Депутати будуть контролюватися громадою та допомагати реалізовувати 

програму в своїх округах, інакше будуть негайно відкликані своїми 

партіями-членами коаліції. 

7. Запровадить щомісячну перевірку  на детекторі брехні  всіх посадових осіб. 

8. Проведе повну комуналізацію господарства області, всі спекулянти та 

бариги будуть відігнані від державного корита. 

9. У основних кабінетах керівників буде вестися відеоспостереження для 

запобігання корупції та прояву неуваги та неповаги до людей.  

10. Запровадить сучасне електронне управління у регіоні із використанням 

сучасних систем контролю та муніципального менеджменту.  

 

 



ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА ПРОВЕДЕ 

КАПРЕМОНТ ПОЛТАВЩИНИ! 

11. Повністю замінимо та модернізуємо систему підземних комунікацій, мереж  

Водоканалу та Теплоенерго, інше. 

12. Проведемо масштабний КАПремонт парків, будинків, дитячих 

майданчиків, доріг і тротуарів. Поетапно добудуємо «заморожені» об’єкти 

регіону. 

13. Забезпечимо Полтавщину 100-відсотково комунальним транспортом, із 

збереженням всіх робочих місць для водіїв та кондукторів які працювали у 

приватних перевізників.  

14. Сприятимемо розвитку енергозбереження та екології регіону, побудуємо 

сміттєпереробні заводи, запровадимо повномасштабне роздільне збирання 

сміття.  

15. Організуємо масштабне будівництво у Полтавщині.  

16. Партія простих людей Сергія Капліна проведе ревізію тарифоутворення 

«Водоканалом» та «Теплоенерго», знищить всі корупційні схеми та 

максимально зменшить тарифи.  

17. Партія простих людей Сергія Капліна ініціює націоналізацію і далі 

комуналізацію підприємства «Полтавагаз».  

 

ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА ЗАБЕЗПЕЧИТЬ  

РОБОТОЮ, ПІДТРИМАЄ МАЛИЙ БІЗНЕС, ДАСТЬ ГІДНУ ЗАРПЛАТУ, 

ПЕНСІЮ, МЕДИЦИНУ, ОСВІТУ, КУЛЬТУРУ! 

18. Партія простих людей Сергія Капліна захистить роботодавців та створить 

нові робочі місця з гідними зарплатами для простих людей.  

19. Розвиватиме креативні види бізнесу, науку, новітню індустріалізацію, 

сільське господарство, будівництво, туризм, сферу послуг, стоматологічний 

та медичний туризм, інші галузі-локомотиви Полтавщини. 

20. Всебічно сприятимемо  розвитку молодіжного підприємництва.  

21. Створить фонд «Здоров’я Полтавщини» для фінансової підтримки у 

лікуванні полтавців.  

22. Надаватиме суттєву фінансову регулярну доплату медикам Полтавщини, 

підтримуватиме медиків-пенсіонерів.  

23. Створить мережу комунальних аптек та поверне вкрадені попередньою 

владою аптеки у полтавців, організує продаж ліків через ці аптеки за 

найнижчими цінами, організує систему безкоштовної доставки ліків 

пенсіонерам і людям з інвалідністю. 

24. Проведе капітальний ремонт лікарень, амбулаторій, інших закладів 

охорони здоров’я на території Полтавщини.  



25. Організує систему діагностики та моніторингу  стану здоров’я кожного — 

від дитсадка до пенсіонера. Дбатиме про стан здоров’я медиків. Організує 

виїзні медогляди.  

26. Побудує потужну мережу амбулаторій  в ОТГ Полтавщини.  

27. Преміюватиме  родини, діти яких успішно навчаються.  

28. Запровадить гарантію першого  робочого місця для випускників вищих 

учбових закладів та закладів професійно-технічної освіти, шкіл. 

29. Забезпечить серйозні доплати  вчителям "до заробітної плати",  

відзначатиме преміями педагогів за досягнення. 

30. Зробить доступними дешеві кредити на житло молодим сім’ям. 

31. Кожна родина при народженні дитини отримає гідну матеріальну допомогу 

і постійну підтримку.  

32. Змусить бюджет виплачувати «другу» пенсію для пенсіонерів з низькою 

пенсією. 

33. Забезпечить безкоштовний проїзд у громадському транспорті для 

пенсіонерів.  

34. Надаватиме всебічну підтримку аматорським театрам та театральним 

гурткам Полтавщини.  

 

Голова ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ  

ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»   ______________________         В.О. Каплін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

МП 

 

«20» вересня 2020 р. 

 

 


