
Програма кандидатів до Полтавської міської ради від ВО «Свобода» 
 

«Свобода» – ті, хто тримають слово! 
 

Житлово-комунальне господарство 

Дороги та тротуари 

Пропонуємо виділяти 10 % від бюджету розвитку міста на якісний капітальний 

ремонт доріг та тротуарів Полтави. Виконавець робіт має гарантувати ремонт 

та відновлення інфраструктури протягом 5 років. 

Комунальні підприємства 

Потрібно  відновити знищені комунальні підприємства, які надають якісні 

послуги в місті щодо ремонту доріг, тротуарів, ліфтів та благоустрою, що 

створить нові робочі місця для полтавців та залишить бюджетні кошти в місті. 

Ліквідуємо районні у місті ради.  

 

Громадський простір 

Наш пріоритет — це створення нових паркових зон, як, на приклад, парк на 

Браїлках, в усіх районах міста, запуск проекту веломіста, створення 

дискусійних майданчиків та просторів вуличної культури, а ще побудова 

красивої набережної в Полтаві; Створення молодіжного центру та його 

відокремлених підрозділів в усіх старостатах майбутньої громади та районах 

міста зокрема 

Екологія 

Екологічні питання міста нині просто «горять», тому якнайшвидше залучимо 

інвестиції для будівництва сміттєпереробного заводу, запущення програми для 

роздільного збору сміття, озеленення міста, створення пунктів для збору 

небезпечних відходів; 

Будівництво притулку для тварин 

Якісний громадський транспорт 

Організуємо якісне пасажироперевезення за європейським зразком та 

відновимо диспетчерську службу міста та парк комунального транспорту: 

фіксована ставка  перевезенням пільгових категорій громадян. Встановимо 

валідатори в транспорті для спрощення оплат за послуги, це дозволить 

відстежувати завантаженість маршрутів.  

Моніторинг мережі громадського транспорту і оптимізація неприбуткових 

маршрутів. 

 

освіта і спорт 

Освіта 

Маємо повернути місту втрачені дитячі садочки, які знаходяться у відомстві 

районних судів, та збудувати два нових, зупинити побори в школах та дитячих 

садках, створити початкову школу на Червоному шляху; 

Спортивна інфраструктура 

Акцент на створенні єдиного дитячо-юнацького спортивного клубу, 

будівництві спортивного містечка, нових спортивних майданчиків в усіх 

районах міста та створення спортивного інтернату; Розширення мережі закладів 



спорту на територію всієї громади з метою підтримки аматорського 

спортивного руху 

Молодіжна політика  

Створення молодіжного центру та його відокремлених підрозділів в усіх 

старостатах майбутньої громади та районах міста зокрема. Створення 

Молодіжної ради при Полтавській міській раді, як дієвого дорадчого органу 

при прийнятті рішень. Розробка цільової програми "Молодіжне житло". 

Створення програми підтримки громадських організацій, що працюють з 

молоддю, для реалізації статутної діяльності. Створення Центру національно-

патріотичного виховання молоді. 

 

Охорона здоров’я 

Медицина 

Охорона здоров’я полтавців. Це, перш за все, якісна медицина, яка можлива 

при закупівлі сучасного обладнання для медичних закладів, створення лікарні 

швидкої допомоги та забезпечення базового медичного набору для кожного 

пацієнта. Якісний ремонт лікувальних приміщень.  

Безкоштовне обстеження на сучасному обладнанні. (МРТ, КТ і т.д) 

Збільшення центрів первинної медицини у віддалених районах міста. 

 

Влада і суспільство 

Боротьба з корупцією 

Повна ліквідація і знищення схем  розкрадання бюджетних коштів на ремонті 

інфраструктурних об’єктів, дитячих садків, шкіл, медичних закладів та на 

об’єктах капітального будівництва. Досить вже відкатів!  

Наповнення бюджету та підтримка бізнесу 

Підтримка бізнесу  та наповнення бюджету.  Вагома підтримка малого та 

середнього бізнесу шляхом прозорого кредитування та встановлення 

справедливого податку та справедливої оренди для їх діяльності. 

Відкритий бюджет 

Ми запустимо програму відкритого бюджету на прикладі міста Тернопіль. 

Створимо онлайн портал для відслідковування витрат бюджету та надходжень. 

 

Туризм 

Розвиток туризму 

У Полтаві має розвиватися туризм! І медичний перш за все! Полтава має стати 

столицею якісного протезування та лікування зубів в Україні. Створення 

туристичного бренду міста. Полтава має стати першим веломістом в Україні – 

цьому допоможе невеликий розмір Полтави та створена якісна 

велоінфраструктура. Благоустрій поля Полтавської битви, що дозволить 

залучити туристів з інших країн, які наповнять бюджет міста; 

 

Затверджено рішенням №4 конференцією ПОО ВО «Свобода» 15.10.2020 р. 

 

Голова Полтавської ОО ВО «Свобода»                           _________ Черняков В.В. 


