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Ми розповімо про Полтаву – якою вона буде... Це крок до майбутнього. Це 

місто зразкового комунального сектору,безпечних та чистих вулиць, 

обладнаних дитячихмайданчиків. Замість розрухи, яка стала ціною численних 

корупційних схем, - процвітання такомфортна інфраструктура. Замість 

байдужості – соціальний захист. 

Ми пропонуємо стратегію відродження Полтави: від доріг до будинків, - 

комплекту, фахову програму вирішення ключових проблем, реалізація якої 

передбачає залучення ресурсу меценатів. Освіта, медицина, безпека, соціальне 

забезпечення, транспорт, –  для нашої команди  - це пріоритетні вектори 

роботи. Та ми бажаємо почути  і  ваш  голос  -  ми пропонуємо кожному 

приєднатись до відродження нашого міста! 

 

 

Громадська ініціатива: бюджет – в руках громади! 

 

 

Наше головне гасло - бюджетом має розпоряджатись громада. В нашому місті 

безліч ідей, спеціалістів та професіоналів, у нас є молодь зі свіжістю їх 

поглядів. Місто має бути в їх руках. Вони мають ставити владі завдання! Ми 

надамо можливість полтавцям формувати громадський бюджет, фінансувати ті 

проекти, які вони ініціюють. 

Наше майбутнє – наша спільна робота! Наше місто – наш спільний проект! 

 

 

Доступна та фахова медицина! 

 

 

Всі переконались в тому, що медична реформа була провальною. Ми 

виправимо помилку уряду на місцях. Нові світові виклики змушують нас діяти 

рішуче і не шкодувати грошей на медичне оснащення. Полтава буде 

багатопрофільним центром з медичного забезпечення. Ми побудуємо якісно 

нову модель. Створимо Фонд підтримки медичних закладів, попіклуємось про 

умови праці, зокрема для поліпшення якості послуг. Наш регіон стане 

зразковим за всіма показниками боротьби з важкими захворюваннями. 



Забезпечимо доступність вузькопрофільних спеціалістів та наявність 

багатопрофільних фельдшерсько-акушерських пунктів в ОТГ. 

 

Попередня медична діагностика для людей похилого віку, - наш новий 

соціальний проект, який фінансуватиме місцева влада. Чергові спеціалісти 

здійснюватимуть постійний домашній супровід людей похилого віку, - 

пенсіонерам більше не доведеться ходити лікарнями і стояти в чергах. 

 

Медицина має бути орієнтована на людей! 

 

Місто соціально-захищених людей: станемо добрішими одне до одного! 

 

Ми ініціюємо створення Фонду підтримки малозабезпечених громадян, 

ветеранів та пенсіонерів. Це глобальний проект нашого краю, який передбачає 

залучення меценатів для організації всебічного піклування про людей у 

скрутному становищі. Ми станемо краще для кожного з Вас заради нашого 

майбутнього! 

 

Освіта: виховуємо наше майбутнє! 

 

Ми маємо надати дітям найкращу освіту. Ми забезпечимо потужну фінансову 

підтримку навчальним закладам - садочкам, школам, вищим навчальним 

закладам, зокрема, задля оновлення та покращення якості устаткування 

кабінетів, підвищення якості навчального процесу. Вони виховують найцінніше 

- наше майбутнє!   

 

Ми створимо умови для радісного навчального процесу, зокрема шляхом 

проведення культурних і спортивних заходів та посприяємо популяризації 

здорового способу життя змалку.  

Всі заклади будуть підключені до інтернет-мережі - це основа повноцінного 

освітнього процесу. 

Ми мінімізуємо корупційну складову, яка поглинає значні кошти. Забезпечимо 

усебічний громадський контроль під час проведення тендерів, та загалом - за 

реалізацією коштів бюджету з моменту формування запиту та їх виділення. 

Впровадимо на місцевому рівні программу підвищення кваліфікації викладачів 

із залученням провідних спеціалістів України та світу. 

 

Піклування про освіту – інвестиції в майбутнє! 

  

Безпечне місто!  

 

Допоможемо нашим правоохоронцям працювати ще ефективніше заради 

спокою на наших вулицях! Удосконалимо систему безпеки, встановимо сучасні 

камери, забезпечимо громадський контроль.  

 

 

 



Якість та безпека громадського транспорту. 

 

Наша мета – легкість та комфортність пересування, зручність та сучасність 

транспорту, який ходить без запізнень. Ми ініціюємо проект оновлення 

транспортної мережі та акумулюємо значні кошти, перекривши усі корупційні 

схеми тим, хто роками заробляв на транспорті міста, висмоктуючи кошти з 

кишень мешканців міста. Ми збільшимо фінансування обслуговування 

транспорту та оновлення транспортного складу. 

 

Ми збудуємо місто для людей: для батьків та дітей, для робітників та 

підприємців. Для молоді та пенсіонерів... Разом! Якою буде наша Полтава – 

залежить лише від кожного з нас!  

 

 

 


