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 «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «Наш Краматорськ» -
загальноукраїнська партія. Наша мета – забезпечити всебічний розвиток
рідного міста. Ми надаємо мешканцям Краматорська альтернативу
так званим «великим» партіям.

 Ми пропонуємо голосувати за силу, що представляє інтереси рідного
міста і готова їх захищати на усіх рівнях. У партію увійшли відомі і
шановні в громаді люди. За нами – конкретні справи. Ми разом
реалізували перший етап Стратегії розвитку Краматорська.

 Наш лідер Максим Єфімов на парламентському рівні забезпечив місту
найбільші у країні цільові державні інвестиції в інфраструктурний
розвиток.

 Наші активісти зробили все, аби дати старт відродженню міста. Саме
вони – основа партії «КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА «Наш
Краматорськ». Наша команда – це і сотні волонтерів, які беруть участь в
організації різноманітних культурно-масових і спортивних заходів у місті.

 Це також – громадські організації, студентські об'єднання, спілки ветеранів
і пенсіонерів, бізнес-структури, які беруть участь в програмі «Соціальна
карта «Наш Краматорськ». Усі ми – тисячі активних містян, які разом
роблять життя кращим.

 Результат наших спільних дій – соціальні та інфраструктурні об'єкти,
на які люди чекали десятиліттями, і які стали можливими завдяки нашим
зусиллям.

 Але сьогодні мало просто будувати інфраструктуру. Місту важливо
бути конкурентним у залученні інвестицій, у реалізації масштабних
проектів і пошуку нових економічних моделей.

 Наша команда готова взяти на себе відповідальність за подальший
розвиток Краматорська. Ми продовжимо будувати місто майбутнього і
пропонуємо усім приєднатися до нашої команди.



 Ми делегуємо 42 кандидати у депутати Краматорської міської ради.
Серед них – члени громадської організації «Наш Краматорськ», які всі ці
роки доводять справами здатність змінювати місто і досягати серйозних
результатів.

 У нашій команді – представники різних сфер життя Краматорська. Ми
особистими історіями успіху довели, що готові перенести свої знання і
досвід у формат депутатської діяльності.

 Пропонуємо городянам отримати надійну точку політичної опори.
Проголосувавши за нас, містяни не будуть залежати від нав'язаної їм
«великими» партіями політичної кон'юнктури.

 Ми пропонуємо громаді відповіді на глобальні виклики, з якими
зіткнулося місто.

 Збалансуємо стару індустріальну модель інноваційними напрямками.
Надамо можливості для розвитку малому і середньому бізнесу. Адже це –
основа соціально активного суспільства, яка визначатиме і
спрямовуватиме владу.

 Ми забезпечимо дбайливе ставлення і розумну експлуатацію
побудованої інфраструктури – спортивних полів, доріг, парків і скверів.

 І продовжимо облаштовувати територію громади. Будемо будувати
дороги, ділові центри, відкривати нові транспортні маршрути. Особливу
увагу приділимо розвитку селищ. Будемо будувати місто без околиць.
Усю територію громади об'єднаємо дорогами, забезпечимо вуличне
освітлення, стабільне водозабезпечення та водовідведення.

 Побудуємо у Краматорську лікарню третього рівня, забезпечимо її
якісним обладнанням, залучимо досвідчених лікарів. Відремонтуємо
амбулаторії та поліклініки. Запропонуємо проект мобільної аптеки, яка
буде за графіком відвідувати віддалені території.

 Фінансово та організаційно підтримаємо міські університети. Наше
завдання – максимально використовувати науковий та проектний
потенціал наших ВНЗ. Ініціюємо програми розвитку студентського
містечка, пільгових іпотечних кредитів для молоді, розробимо програми
працевлаштування випускників.

 Попереду у нас складна, але цікава робота. Ми будемо будувати місто
своєї мрії – красиве, затишне і безпечне.
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