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Програма Донецької обласної територіальної організації політичної партії
«ГОЛОС»

Команда Донецької обласної територіальної організації політичної
партії «ГОЛОС» – команда змін!

Команда об’єднала відповідальних, патріотичних, фахових, активних
громадян, які йдуть на вибори, щоб кардинально змінити ситуацію в
Донецькому регіоні!

Видатний Донбас зараз потерпає від свавілля чиновників, які роками
пригнічують громаду області. Містяни не захищені соціально та юридично від
дій старих політичних еліт, соціальні гарантії та забезпечення соціально
незахищених верств населення залишаються на папері.

Імітація роботи чиновників призводить до блокування найважливіших та
найбільш пріоритетних проектів для розвитку області. Через це молоді
спеціалісти вимушені реалізовуватися в інших регіонах, країнах.
Ми йдемо на місцеві вибори, щоб повернути мешканцям регіону бажання
мріяти та довести власним прикладом, що час змін настав!
Змінюй владу разом з нами!

Наше з вами бачення Донецької області через 5 років:

1. Відкриті світу європейські міста. Досягнемо шляхом реорганізації
транспортного сполучення з іншими регіонами України та Європою.
2. Сучасний міжнародний ІТ кластер на Донбасі досягнемо шляхом
модернізації виробничих потужностей (машинобудування, виробництво з
використанням сучасних технологій тощо).
3. Сучасний та актуальний освітній центр, де мають можливість отримати
якісну освіту молоді люди.
4. Зелені та охайні, комфортні для життя міста.
5. Громада – активна, впевнено дивиться у майбутнє, влада - ефективна,
звітує перед виборцями та несе відповідальність за прийняті рішення,
громадські організації - мають можливість та реалізують цікаві проекти,
комунальні підприємства - прозорі та орієнтовані на результат.

Це все можеш зробити саме ти! Власним ГОЛОСОМ!



Фінансово-економічна галузь:
⎯ повний аудит поточного стану виконання бюджетних програм з

найкращими фахівцями галузі для більш ефективного використання
бюджетних коштів;

⎯ впровадження нових механізмів залучення додаткових бюджетних коштів,
встановлення прозорих умов для ведення бізнесу;

⎯ повний аудит комунального майна, паспортизація земельних ділянок.

Міський транспорт та інфраструктура:
⎯ розробка місцевих програм розвитку комунальних автотранспортних
підприємств;

⎯ створення єдиних міських систем управління пасажирським транспортом;
⎯ забезпечення новим, сучасним та безпечним громадським транспортом;
⎯ створення та розвиток велосипедної інфраструктури;
⎯ забезпечення освітлення зупинок громадського транспорту,
автомобільних доріг, тротуарів.

Зміни у житлово-комунальній галузі:
⎯ сприяння створенню ОСББ, розробка та впровадження міських

комплексних програм з фінансової підтримки новостворених ОСББ;
⎯ розробка та встановлення камер відеоспостереження по містах у

співпраці з правоохоронними органами;
⎯ створення сучасних парків, скверів, просторів для відпочинку всією

родиною;
⎯ впровадження міських комплексних програм поводження з відходами;
⎯ модернізація водовідводів на будинках, заміна каналізаційних труб.

Донбас – екологічно чистий регіон!
Екологія регіону:

⎯ розробка та впровадження комплексних програм дотримання стандартів
якості води, повітря, природних ресурсів підприємствами;

⎯ посилений контроль за дотриманням підприємствами екологічних
стандартів;

⎯ встановлення фільтрів й очисних споруд, а також сприяння побудові
резервних водоводів.

Вода з крану має бути питною.

Область освіти та культури:
⎯ модернізація існуючих споруд комунальної власності в сучасні культурні

хаби, молодіжні простори, урбаністичні ІТ-центри для організації
семінарів, лекцій та проведення дозвілля всієї родини;



⎯ запуск електронної системи «Доступна освіта», яка забезпечить прозору
чергу до дитячих закладів освіти;

⎯ запровадження міських стипендій для кращих молодих педагогів, учнів,
спортсменів;

⎯ матеріально-технічна підтримка реалізації концепції Нової української
школи.

Донецька область - осередок розумних чемпіонів та яскравих
особистостей!
Розвиток спорту та фізичної культури:

⎯ реконструкція міських стадіонів;
⎯ осучаснення шкільних спортивних майданчиків;
⎯ популяризація та розвитку неолімпійських видів спорту;
⎯ сприяння реабілітації людей з інвалідністю;
⎯ встановлення майданчиків для воркауту, скалодромів для кожного району.

Доступна і якісна медицина:
⎯ підтримка медичного персоналу при переході медицини на другий етап

медичної реформи;
⎯ створення Наглядової ради при закладах охорони здоров'я;
⎯ відкриті та прозорі умови при придбанні медичного обладнання,

ремонтних робіт установ;
⎯ популяризація та розвиток превентивної медицини та ранньої

діагностики.

Голова Донецької обласної
територіальної організації Політичної Партії
«ГОЛОС» Ю.Г. Гакова


