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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішенням Конференції Полтавської 

обласної організації Всеукраїнського 

об’єднання «Батьківщина» 

від 17 вересня 2020 року № 5  

 

 

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 

 

Полтавської обласної організації  

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

  

В центрі уваги депутатів ВО «Батьківщина» всіх рівнів завжди 

була і є людина. Тому наше головне завдання – зробити успішною й 

заможною рідну Полтавщину та кожного мешканця області! 

 

МИРНА ПОЛТАВЩИНА 

Ми вважаємо відновлення територіальної цілісності та суверенітету 

України головним пріоритетом для влади всіх рівнів.  

Наша країна не може повернути загиблих, але повинна повернути всі 

свої території. Повернути віру в правду і справедливість.  

 

СПРАВЕДЛИВА ПОЛТАВЩИНА 

Кожен мешканець області повинен почуватися на рідній землі  

захищено, мати гідну роботу та можливість утримувати сім’ю. Тому 

пріоритетами соціальної політики для нашої команди є:  

- створення умов для забезпечення достатнього рівня життя населення; 

- розвиток трудового потенціалу, створення нових робочих місць; 

- надання адресної підтримки незахищеним верствам населення; 

- створення умов для повноцінного суспільного життя людям із 

інвалідністю; 

- підтримка багатодітних родин; 

- підтримка учасників АТО, учасників бойових дій та їх родин. 

 

ЗДОРОВА ПОЛТАВЩИНА 

Ми переконані, що кожен громадянин має користуватися 

безоплатними якісними медичними послугами. Тому сприятимемо 

формуванню ефективної та доступної інфраструктури медичних 

закладів в межах госпітальних округів Полтавщини.  
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Обов'язково добиватимемось підвищення заробітних плат медиків до 

європейського рівня за рахунок доплат із місцевого бюджету, 

додаткових ініціатив на державному рівні. 

 

ЕКОНОМІЧНО СИЛЬНА ПОЛТАВЩИНА 

Полтавщина має потужний потенціал у сферах машинобудування, 

видобувної та переробної промисловості. Тому ми будемо 

максимально підтримувати розвиток цих галузей та впроваджувати 

інноваційні технології.  

Ми розробляємо обласну програму підтримки виробників разом з 

експертами і підприємцями, яка має бути реалізована на теренах всієї 

Полтавської області. 

Розробимо та впровадимо єдині для всіх територіальних громад 

критерії співпраці з інвесторами.  

Полтавщина багата на природні ресурси. Наша мета - сприяти 

збільшенню обсягів внутрішнього газовидобування та виконання 

соціальних угод задля розвитку територіальних громад.  

 

ОСВІЧЕНА ПОЛТАВЩИНА 

Головним пріоритетом роботи нашої команди ми визначили освіту та 

науку.  

Освітня галузь має бути захищеною. Незалежно від того, куди дитина 

піде вчитися - у приватний заклад чи державний, гроші повинні іти за 

нею. Завдяки цьому закон гарантуватиме безоплатну освіту, від 

початкової до вищої ланки.  

Забезпечимо виконання закону, за яким базова зарплата освітян не 

може бути нижча за 3 мінімальні.  

 

ПЕРСПЕКТИВНА ПОЛТАВЩИНА 

Молодь Полтавщини - перспективна, освічена, креативна та 

надзвичайно патріотична. Ми підтримували й будемо надалі 

підтримувати всі корисні ініціативи молоді.  

Ми будемо відстоювати суттєві податкові пільги кожному 

роботодавцю, який візьме на першу роботу випускників вузів.  
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АГРАРНА ПОЛТАВЩИНА 

Мораторій на продаж сільськогосподарської землі має буде 

продовжено. Українська земля повинна належати українцям, а не 

зарубіжним латифундистам.  

Нашою головною стратегією в аграрній політиці стане підтримка 

малих та середніх фермерських господарств і сільськогосподарських 

підприємств на державному та обласному рівні. 

 

КОМФОРТНА ПОЛТАВЩИНА 

Наша Полтавщина – має стати областю з дорогами європейського 

рівня, з комфортними для життя селами, селищами та містами.  

Кожне містечко та село Полтавщини має отримати сучасну соціальну 

інфраструктуру, доступну для усіх верств населення. 

ВО «Батьківщина» - єдина політична сила в Україні, якій понад 20 

років.  

Професійна команда ВО «Батьківщини» в Полтавській області не раз 

доводила, що має всі можливості реалізувати ініціативи громад та 

разом розбудовувати Полтавщину. 

 

 

 

Голова Полтавської обласної  

організації ВО «Батьківщина»  ____________    Богдан Р.Д. 


