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ДОНЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА— ЗАЖИТТЯ»

Життя людей стає дедалі важчим. Влада, не здатна приборкати кризу та епідемію,
переклала їхній тягар на плечі українців. Безвідповідальний уряд закриває лікарні і школи,
забирає у людей пільги і субсидії, міста і села залишаються із зруйнованою житлово-
комунальною інфраструктурою та аварійним транспортом. Ці вибори – шанс змінити
ситуацію на краще. Лише справжні професіонали, яким небайдуже майбутнє Донбасу й
усіх наших громад, здатні вирішити ці складні проблеми.

Влада знову веде на вибори випадкових людей. Їй потрібні ваші голоси, аби
розпродати за безцінь землі та підприємства. І залишити вам ями на дорогах, аварійні
теплотраси і космічні цифри у платіжках.

ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ — відповідальна й професійна
команда фахівців. Ми йдемо на вибори до громад Донецької області, щоб забезпечити
МИР і захистити інтереси людей. Об’єднати зусилля команди професіоналів на місцевому
і загальнонаціональному рівнях і повернути людям нормальне життя: зберегти медицину,
знизити тарифи, зупинити продаж землі, відновити економіку, повернути мир в Україну.
Маємо Мирний та Антикризовий плани, втілення яких дозволить це зробити.

ПОВЕРНЕМО ЛЮДЯМ НОРМАЛЬНЕЖИТТЯ:
Захистимо інтереси громад Донеччини на національному рівні під час підготовки

бюджетів та програм регіонального розвитку. Ми доб’ємося повного та своєчасного
перерахування громадам належних їм коштів.

Забезпечимо відкликання місцевих службовців чи депутатів, які втратили довіру
людей.

Наведемо порядок у бюджетах громад та зупинимо корупцію.
Запровадимо публічні обговорення та місцеві опитування з важливих питань.
Захистимо культурні права та історичну пам’ять. Люди самі визначатимуть, як

називати вулиці, які встановлювати пам’ятники, та якою мовою розмовляти і вчити дітей.
Захистимо землю та власність громад. Зупинимо махінації з реєстрами землі та

нерухомістю.
Наведемо порядок на вулицях, відновимо охорону громадського порядку та

безпеки людей.

ВІДНОВИМО ЕКОНОМІКУ ТА СТВОРИМО РОБОЧІ МІСЦЯ:
Реалізуємо ефективну програму розвитку регіону.
Створимо високооплачувані нові робочі місця.
Збільшимо обсяг інвестицій в економіку.
Відремонтуємо дороги і мости, будуватимемо доступне житло, нові транспортні

розв’язки.



Підтримаємо місцевих підприємців.
ЗРОБИМО НАШІ ГРОМАДИ КОМФОРТНИМИ ДЛЯЖИТТЯ
Модернізуємо мережі постачання води, газу, тепла та електроенергії. Скоротимо

втрати, знизимо тарифи.
Боротимемося за чистоту територій.

Здійснимо ремонт та утеплення будинків та облаштування прибудинкових
територій.

Будемо забезпечувати безперервне постачання води та тепла.
Відновимо комунальний транспорт, збільшимо кількість та оновимо рухомий склад.

ЗАБЕЗПЕЧИМО ВИСОКУ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ:
Забезпечимо зниження тарифів.
Не допустимо закриття лікарень та скорочення медичних працівників.
Відремонтуємо та обладнаємо школи.
Збережемо і розширимо мережу поліклінік та амбулаторій. Захистимо медиків від

медичної «реформи».
Забезпечимо гідні доплати працівникам освіти та соціальної сфери.
Надамо бюджетну допомогу соціально вразливим категоріям.
Встановимо місцеві субсидії на комунальні послуги.
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ — команда професіоналів, яка

зможе відновити мир, відродити економіку, захистити людей та забезпечити
соціальну справедливість!

25 жовтня - день виборів до місцевих рад.

Приходь і проголосуй за гідних представників твоїх інтересів, за партійні
списки ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ та кандидатів на посади голів
ОТГ від ОП-ЗЖ.
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