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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯШАРІЯ» НА ПЕРШИХМІСЦЕВИХ

ВИБОРАХ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ ДО КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні виборці!

Мета нашої команди – перетворити Краматорськ на безпечне та комфортне
місце для життя, роботи та відпочинку.

Основним завданням стратегії розвитку є залучення інвестицій з фондів
різних рівнів: Державного бюджету України, бюджету Донецької області,
міжнародних структур.

Команда політичної партії “Партія Шарія” буде ділитись власним досвідом,
активно сприяти владі Краматорська у вирішенні наступних проблемних
питань щодо підвищення рівня життя та добробуту людей:

СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА
- належний стан внутрішньо квартальних доріг;
- зручний громадський транспорт;
- сучасна система зовнішнього освітлення;
- розроблення комплексного плану з розміщення та оновлення зупинок

громадського транспорту з обов'язковим монтажем захисних стовпчиків;
- облаштування безпечних пішохідних переходів;
- створення мережі громадських туалетів;
- побудова бетонних доріг у віддалених селищах міста.

КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
- нові зелені зони відпочинку та сквери;
- сучасні дитячі майданчики;
- пішохідні зони та безпечні двори;
- майданчики для занять фізичною культурою та спортом;
- розв'язання проблеми безконтрольного розповсюдження безпритульних

тварин.



ПІДТРИМКАМОЛОДІ
- розробка міської грантової програми підтримки молодіжного

підприємництва;
- розробка міської грантової програми підтримки молодіжних суспільно

корисних ініціатив;
- розробка міської програми забезпечення молодих фахівців власним

житлом;

ЯКІСНІ ПОСЛУГИ
- сучасне облаштування шкіл та дитячих садків;
- нове медичне обладнання в закладах охорони здоров'я;
- сучасні заклади культури, що відповідають потребам людей різних

категорій.
Ваша підтримка – це великий стимул для продовження розпочатої

роботи і втілення нових проектів. Ми впевненні, що спільними зусиллями
зробимо більше!

Ми маємо амбітні плани перетворити наше місто на середовище,
комфортне для життя кожного з нас. Для цього в нас є команда, сповнена
ентузіазму, достатньо інтелектуального ресурсу, а також воля досягати
бажаного. Підтримайте нас і ми продемонструємо нову якість політики.
З вірою в Україну, з вірою в Вас Політична партія “Партія Шарія”!

Голова Донецької обласної організації

«Політичної партії «Партія Шарія» О.О. Тук


