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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 

Полтавської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  

 

 

«Час Змін» – передвиборна програма, метою якої є зростання добробуту та 

підвищення якості життя мешканців територіальної громади Полтавської 

області шляхом забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

комплексного та швидкого розвитку місцевого самоврядування на 

Полтавщині 

 

Полтавська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

ставить за  мету привести до місцевої влади порядних людей, які діятимуть в 

інтересах територіальних громад та своїх виборців, а не обслуговуватимуть 

олігархів. 
 

1. АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Основні проблеми регіону полягають у відсутності сталих інвестицій в 

економічну сферу, належного розвитку інфраструктури, якісної медицини та 

достатньої кількості робочих місць. Також існують суттєві корупційні 

ризики, які пов’язані з перебуванням у владі протягом останніх десятиріч 

неефективних посадовців. 

2.  ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Необхідно здійснити реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів у 

регіоні, зосередити увагу на будівництві нових доріг і мостів та якісному 

ремонті тих, що існують.  

 

Також для розвитку регіону ми повинні стимулювати економічну діяльність, 

зокрема: 

-  створення і розвиток високотехнологічних підприємств з високою 

доданою вартістю як в індустріальних галузях, так і в сільському 

господарстві; 
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-   створення нових робочих місць для жителів Полтавщини, які повинні 

мати змогу обирати, де працювати  та отримувати гідну заробітну плату; 

- запровадження раціонального використання природних ресурсів 

Полтавської області, яка посідає провідні місця у видобутку природного газу, 

нафти та залізної руди серед регіонів України. Ефективне використання 

природних багатств має забезпечити гідний рівень життя не тільки сучасним 

полтавцям, а й наступним поколінням; 

-   впровадження доступної влади шляхом автоматизації управління та 

діджиталізації. Проблеми людей повинні оперативно вирішуватися за 

допомогою цифрових технологій без безпосереднього спілкування з 

посадовцями; 

-  покращення якості життя людей шляхом забезпечення чистого 

довкілля, зручної соціальної інфраструктури, доступної та якісної медицини, 

освіти, розвитку культури та збереження історичної спадщини Полтавського 

краю, боротьби зі злочинністю. 

-   боротьба з корупцією на всіх рівнях місцевої влади, яка створює 

реальну загрозу розвитку Полтавщини, негативно впливає  на  суспільне 

життя, економіку та соціальну сферу. Ми змусимо посадовців  впродовж 

усієї каденції чесно працювати на благо громади. Разом ми збудуємо країну, 

в якій хочеться жити, та крок за кроком очистимо її від корумпованої 

“еліти”,  хабарників та корупціонерів. 

 

3.КОМАНДА ПАРТІЇ 

 

Полтавщина потребує кардинальних змін, повного оновлення політичної 

системи та приходу до влади політиків нової якості, які б забезпечили 

розвиток і процвітання регіону. Наша команда – це патріоти, які готові 

допомагати та підтримувати людей, приносити реальну користь  полтавській 

громаді. 

 

 

 

Голова Полтавської Обласної організації 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»                                    О.С Савченко  


