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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Донецької обласної організації політичної партії «Наш край»

«Через розвиток громад – до розквіту держави»

«Наш край» — сила господарників та професіоналів, які об’єдналися,
щоб забезпечити сталий розвиток кожної громади.

1. Самодостатній рідний край
Громада — головна одиниця територіальної розбудови держави
-- рішення громад мають бути незалежними від впливу олігархів та
спрямованими на розвиток самої громади, а не приватних інтересів;
-- громади мають бути фінансово самодостатніми: податки та збори,
необхідні для повноцінного виконання функцій, мають бути чітко закріплені
в Кодексах, а не змінюватися законами про Державний бюджет. В громаді
для повноцінного виконання повноважень мають залишатися понад 60%
податків;

2. Справедливий рідний край
Донеччина має стати краєм захищеним та мирним, безпечним та
справедливим

- мир для України — це першочергова мета, він має повернути Україні
контроль над всією територією, забезпечити злагоду в суспільстві та
гарантії безпеки на майбутнє. Необхідно розпочинати процес
подолання наслідків тривалого конфлікту на сході країни;

3. Турботливий рідний край
Місцеве самоврядування має підтримувати та розвивати програми
соціального захисту

- запровадження окремих муніципальних програм для додаткової
адресної допомоги соціально незахищеним (лікування, медикаменти,
оздоровлення тощо);

- питання підтримки переселенцям з Донбасу;
- захист учасників АТО/ООС — місцева влада має сприяти наданню

психологічної допомоги та реабілітації учасникам війни за Україну.

4. Здоровий рідний край
Якість медицини – якість життя

- Донеччина повинна відродити та активно використовувати рекреаційні
ресурси регіону. Вони мають стати доступними для всіх вікових груп;



5. Екологічний рідний край
Екологічна безпека – запорука сталого розвитку громад

- захистимо право громад на якісну воду на її території від джерела до
криниці чи крану;

- необхідно зберігати та збільшувати території природних заповідників
загальнодержавного та місцевого значення. Різноманіття місцевої
флори та фауни має відновлюватися, зберігатися та збільшуватися;

- робота підприємств має бути безпечною, передбачати план переробки
відходів і викидів та їхнє поступове зменшення;

- запровадимо практику роздільного збору сміття, його транспортування
та сортування, а ініціюємо побудову екологічно чистих заводів з його
переробки;
6. Комфортний рідний край
Донеччина буде комфортним та зручним місцем для проживання,
туризму та залучення професіоналів
- районування має забезпечити сталий розвиток населених пунктів,
розбудову інфраструктури, покращення транспортних комунікацій та
наближення комунальних послуг до людей. Для територій, які
занепадають, необхідні проекти з реновації, тобто відновлення;

- роботи з благоустрою населених пунктів повинні спиратися на
потреби громадян;

- охоплення Інтернетом має бути повсюдним і сприяти потребам освіти,
медицини, безпеки та відкритості влади;

- комунальна інфраструктура повинна системно оновлюватися, місцева
влада повинна стимулювати перехід бізнесу та приватних споживачів
до використання енергоефективних та ресурсоощадних технологій;

- комунальні тарифи повинні бути прозорими та економічно
обґрунтованими, їх потрібно зменшувати завдяки використанню
енергоефективних та інноваційних технологій;

Ми йдемо на вибори, щоб захистити і розвинути наші громади,
забезпечити високі стандарти життя для простих людей. Разом ми
змінимо життя України на краще!

Голова Донецької обласної організації
Політичної партії «НАШ КРАЙ» О.А.Недава


