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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 

Полтавської міської організації Політичної партії «Рідне місто» 

 

Ми йдемо на вибори, щоб відродити Полтаву зі стану катастрофічного занепаду, в якому вона 

перебуває протягом останнього десятиліття. Твердо переконані, що іншого шансу місто більше 

ніколи не отримає. 

Усвідомлюючи відповідальність перед територіальною громадою, спираючись винятково на 

принципи професіоналізму, ми створимо конкретні й реалістичні передумови для повернення 

місту його втраченої привабливості, а полтавцям - комфортних умов проживання. 

1. Розвиток економіки – запорука поповнення міського бюджету 

Наше першочергове завдання – забезпечення сприятливого клімату для економічного зростання 

Полтави шляхом: 

* залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, зокрема, й за допомогою формування на 

території міста індустріальних парків; 

* безперешкодного розвитку малого та середнього підприємництва. 

Це дозволить: 

* створити нові робочі місця для полтавців; 

* збільшити зростання обсягів промислового виробництва; 

* підвищити розміри надходжень до бюджету міста. 

Ми знаємо, як поповнити міську скарбницю і зможемо суворо проконтролювати, щоб зібрані 

кошти йшли не в кишені корумпованих чиновників, а винятково на потреби полтавців. 

2. Наповнений бюджет – запорука наведення порядку  

Наповнивши міську скарбницю, Полтава отримає надійний фінансовий ресурс для наведення 

належного благоустрою шляхом:  

* надання полтавцям, а не корумпованим чиновникам права визначати, на вирішення яких 

проблем першочергово слід спрямовувати бюджетні кошти. 

Це дозволить: 

* регулярно і якісно очищати Полтаву від відходів на всій її території; 

* поповнювати кількісний склад комунального громадського транспорту й відновлювати 

маршрути; 

* завершити повну заміну зовнішнього освітлення Полтави; 

* підвищити якість ремонту асфальтного покриття; 

* збільшити площу зелених насаджень тощо; 

* поліпшити якість надання медичних та освітніх послуг на території міста; 

* надасть змогу нарешті почати розвивати культуру та спорт у місті. 

Всі роботи з наведення благоустрою в Полтаві вперше відбуватимуться прозоро, системно і 

якісно. Місто матиме для цього кошти й професійну команду фахівців з партії «Рідне місто». 

Відродити Полтаву зможуть винятково досвідчені господарники.  

Тільки професіоналізм – гарантія результату! 

 

Голова Полтавської міської 

організації Політичної партії 

«Рідне місто»               ____________                     О.Г. Чепурко 


